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Förord  
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Sammanfattning: 

Titel: Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office - En kvalitativ studie kring hur 

människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur. 

Vad: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2018. Lunds universitet, Campus 

Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Termin 6. 

Problemområde: Organisationskultur och identitet är två begrepp som anses vara komplexa 

och breda. Förhållandet mellan organisationskultur och individer är ett intressant ämne och 

det anses vara relevant att studera vilka faktorer som möjliggör att de fungerar i 

samstämmighet. Företag som anses vara attraktiva kan ge skenet av en välfungerande 

organisationskultur vilket gör det intressant att undersöka om hur identitet och 

organisationskultur kommer till uttryck hos organisationsmedlemmar i ett sådant företag.  

The Office: Det empiriska materialet är insamlat genom en fallstudie av ett globalt 

tjänsteföretag som, enligt deras verksamhetsberättelse, är marknadsledande inom sin 

bransch. Företaget kommer av etiska principer presenteras med pseudonym och kommer i 

arbetet benämnas som “The Office”. The Office är en av Sveriges tio mest attraktiva 

arbetsgivare utifrån FöretagsBarometern 2018, Sveriges största studentundersökning 

(Universum 2018). 

Syfte & frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för relationen 

mellan en stark organisationskultur och organisationsmedlemmarnas identifikation till 

organisationen. Med utgångspunkt i syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

• Hur framställs organisationskulturen på The Office, och vilken betydelse 

tillskrivs den? 

• Hur identifierar sig individer på The Office med deras organisationskultur?  

 

Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsmetod genom en fallstudie av en 

“attraktiv arbetsgivare” - The Office. Det empiriska materialet samlades in genom sju 

kvalitativa djupintervjuer med organisationsmedlemmar från The Office. Empirin 

analyserades med de valda teorierna, för att i slutet av arbetet diskuteras med koppling till 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Slutsatser: En stark organisationskultur har goda inverkningar på individer som 

identifierar sig med organisationen. Att vara ett företag som anses vara attraktivt kan 

innebära att organisationsmedlemmarna ser positivt på förändring som sker. Det finns en 

vilja att identifiera sig med en organisation som anses vara attraktiv och har en stark 



 

organisationskultur. Individer sammanfogar organisationen i sin identitet eftersom detta 

känns som en självklarhet. 

Förslag på vidare forskning: Varför finns det en vilja hos medarbetaren att identifiera sig 

med företag som ses som attraktivt och har en stark organisationskultur?  

Nyckelbegrepp: Organisationskultur, Kulturstyrning, Identitet 

Terminologi: För att underlätta för läsaren, presenteras nedan ett antal förtydliganden 

avseende några av de termer som är viktiga och kan förväxlas med andra termer. 

 

• Attraktiv arbetsgivare - ett företag som har högt anseende i en av undersökningarna 

gjorda av Universum som presenteras i FöretagsBarometern 2018. 

• Medarbetare - anställd med en underordnad position. 

• Ledare - person tillhörande en del av företaget som har formell auktoritet. Behöver inte 

vara högsta toppen av företaget, men personen ansvarar för underordnade. 

• Organisationsmedlem - en person som tillhör den, för sammanhanget, relevanta 

organisationen. 

• Tvåvägskommunikation - kommunikation mellan organisationens ledning och 

medarbetare, där båda parter agerar såväl avsändare som mottagare.  

• Stark organisationskultur - en homogen organisationskultur som genomsyrar 

organisationen.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Vårt samhälle upplevs vara svårtolkat med lika många komplexa problem som lösningar. I 

strävan efter en trygg tillvaro kan människor söka sig till kulturella gemenskaper där de förväntar 

sig att möta likasinnade människor (Alvehus & Jensen 2015: 98). En kultur kan skapa en 

karaktär som kan kategorisera sammanhanget som de inblandade människorna befinner sig i 

(Schein 1985: 312). Vidare förklarar Schein att en sådan kategorisering av ett sammanhang kan 

reducera människors oroskänsla eftersom de, genom kulturen, på ett enklare sätt kan förhålla sig 

till omvärlden. 

  

Begreppet kultur har varierande definitioner men kan beskrivas som de betydelser och praktiker 

som skapas, upprätthålls samt förändras genom interaktion och skiljer medlemmarna av en grupp 

från en annan (Alvehus & Jensen 2015: 97; Hofstede, Hofstede & Minkov 2010: 6). Kulturella 

normer och värderingar är inte konstanta utan tenderar att förändras med tiden. (Giddens 2003: 

38). 

 

1.1.1 Organisationskultur 

En organisation kan kännetecknas av en miljö som ständigt tolkas av de människor som utgör en 

del av organisationen. Genom liknande tolkningar och uppfattningar om sammanhanget som 

människorna befinner sig i, kan en organisationskultur etableras (Alvehus & Jensen 2015: 97). 

Med komplexiteten gällande definitionen av begreppet kultur i beaktning, antas det även vara 

svårt att fastslå vad som egentligen utgör en organisationskultur och hur den påverkar 

organisationens medlemmar (Schein 1985: 5). För att studera en organisationskultur bör, enligt 

Alvehus och Jensen (2015: 105), inte kulturen i sig tas i beaktning, istället bör kulturella uttryck 

inom organisationen studeras. Exempel på kulturella uttryck är artefakter, eller rutiner som 

förekommer inom en organisation. Ett angreppssätt för att skapa sig en förståelse kring ett 

företags organisationskultur är att börja med att förstå de människor som arbetar inom 

organisationen (Alvehus & Jensen 2015: 105). 

  

Idén om att organisationskultur är en värdefull tillgång för organisationer och företag 

uppmärksammades under början av 1980-talet och har sedan dess varit ett diskuterat ämne inom 

managementlitteraturen (Burnes 2009: 198; Smircich 1983: 339; Hofstede et al. 2010: 47). 

Organisationskultur definieras av Hofstede et al. (2010: 47) som de uppfattningar som delas av 
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människor inom en organisation. Studier har visat att ett företags organisationskultur har effekter 

på anställningstiden (Sheridan 1992), arbetsnöjdhet och organisatoriskt engagemang (O’Reilly, 

Chatman, & Caldwell 1991) vilket gör att företag kan betrakta sin organisationskultur som en 

värdefull tillgång för att kunna förbättra sina prestationer (Alvehus & Jensen 2015: 107).  

 

1.1.2 Kulturstyrning  

Grundat i sambandet mellan organisationskultur och framgång började organisationer aktivt 

påverka rådande organisationskultur med målsättning att skapa en stark och homogen kultur. 

Denna strategi att påverka en organisationskultur kallas kulturstyrning och har sedan dess 

genomslag under 1980-talet mottagits på olika sätt. Medan vissa menar att kulturstyrning är ett 

verktyg för att förbättra organisationers prestationer menar andra att kulturstyrning ignorerar 

faktumet att människor är tolkande individer med egna känslor. Det finns således ett 

spänningsförhållande mellan kulturstyrningens positiva och negativa effekter på organisationer. 

Å ena sidan innebär homogeniteten att alla organisationsmedlemmar arbetar efter samma mål 

och på så sätt blir införstådda med organisationens syfte. Å andra sidan tenderar homogena 

organisationskulturer bli enklare för ledare att kontrollera och styra vilket gör resulterar i att 

organisationerna blir ledarcentrerade. (jmf Alvehus & Jensen 2015: 107-109). 

  

Som en reaktion på det traditionella sättet att betrakta organisationer, med dess begränsade syn 

på den mänskliga naturen, etablerades human relations-perspektivet. Detta perspektiv kritiserar 

tidigare uppfattningar om att människor är ekonomiskt rationella, och betraktar istället 

människor som tolkande individer med känslor. Individers känslomässiga och sociala behov kan 

ha en större inverkan på deras arbete än ekonomiska incitament. Med human relations-

perspektivet ändrades bilden av organisationer från att vara mekaniska till att bli betraktade som 

sociala system där organisationsmedlemmar, genom sociala grupper, kan uttrycka sina sociala 

behov. Vidare leder de sociala uttrycken till att organisationsmedlemmarna på en kollektiv nivå, 

regelbundet skapar nya beteendemönster, normer och värderingar. Detta har inneburit ett skifte 

från att betrakta organisationer som ledarcentrerade, till att ge uppmärksamhet till 

organisationens samtliga medlemmar. (Burnes 2009: 59–60).  

 

1.1.3 Identitet 

Begreppet identitet definieras som vad människan identifierar sig med, men även vad hen inte 

identifierar sig med. Individer anses inte ha en konstant och homogen identitet, utan den kan 
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vara beroende av miljön och människorna omkring hen (Alvehus & Jensen 2015: 73-74). 

Människor beskrivs vara tolkande individer som ständigt söker mening i det som sker i runt 

omkring hen (Alvehus & Jensen 2015: 98). Det finns faktorer som försvårar för en kultur att 

genomsyra en hel organisation. Exempel på sådana faktorer är: mångkulturella samhällen, 

generationsskillnader, kön och olika arbeten. Organisatoriskt sett är det strukturella och sociala 

olikheter mellan medarbetare som särskiljer individerna från varandra (Alvesson & 

Svenningsson 2007: 197). Giddens (2003: 43) argumenterar för att individers identitetsbildande 

ständigt förändras, vilket innebär att individer kan vara anpassningsbara från situation till 

situation.  

 

Socialisering med andra människor kan skapa ett förhållningssätt för individer som kan 

underlätta skapandet av en kontextuell identitet där individen får uttrycka vad hen står för 

(Giddens 2003: 43). Organisationers strategi och identitet skapar tillsammans en kontext som har 

en påverkan på individers samstämmighet med organisationen (Ashforth & Mael 1996). Ravasi 

och Schultz (2006) menar att kulturen skapar en grundpelare för individen i förhållande till 

organisationen och vad den står för. Det går dock att ifrågasätta huruvida det är rätt att 

organisationer ska påverka hur människor ska tycka, känna och värdera (Alvehus & Jensen 

2015: 113). Finns det någon garanti för att människor kan avskilja sin identitet i den 

organisatoriska kontexten från den identiteten som tillhör individens privatliv?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för relationen mellan en stark 

organisationskultur och organisationsmedlemmarnas identifikation till organisationen. Med 

utgångspunkt i syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

• Hur framställs organisationskulturen på The Office, och vilken betydelse tillskrivs 

den? 

• Hur identifierar sig individer på The Office med deras organisationskultur?  

 

1.3 Disposition 

För att vägleda läsaren genom arbetet, presenteras i detta avsnitt uppsatsens struktur. Respektive 

kapitel kommer nedan att presenteras tillsammans med en kort beskrivning av dess innehåll: 
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Kapitel 2 – Metod: 

I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska ansatser. Vi redogör för vår metodologiska 

ansats och argumenterar för vårt metodval. Vi presenterar även våra urval samt hur 

empiriinsamlingen gick till. Slutligen beskriver vi de etiska principer som vi förhöll oss till, följt 

av en kritik till den valda metoden. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram: 

I detta kapitel presenteras de teorierna som valdes för att förstå hur organisationskultur kommer 

till uttryck och hur det kan påverka medarbetare inom attraktiva företag. 

 

Kapitel 4 –  Empiri och analys: 

Detta kapitel presenterar empirin som vi fick genom att intervjua ledare och medarbetare på The 

Office. Empirin kopplas till analyser och paralleller grundat på uppsatsens teoretiska 

referensram.  

 

Kapitel 5 – Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och besvaras uppsatsens frågeställningar. Utifrån arbetets specifika fall 

generaliseras därefter resultatet, för att sedan följas upp med förslag på vidare forskning inom 

området. 
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2. Metod och material 

I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska ansatser. I det första avsnittet presenterar vi 

den valda inriktningen, vilket följs upp med argument för våra metodval. Därefter presenteras 

hur urval, genomförande samt bearbetning av empirin gick till. I slutet av kapitlet beskriver vi de 

etiska principer som vi förhöll oss till, följt av en kritisk utgångspunkt till studiens metodologi.  

 

2.1 Metodologi 

Vi betraktar våra frågeställningar som svåra att mäta och kvantifiera, och ansåg därför att det var 

mest lämpligt att använda en kvalitativ ansats för att kunna sätta oss in i fallet och förstå samt 

tolka verkligheten utifrån intervjupersonernas perspektiv. 

  

Ontologin påverkar hur människan och verkligheten bör utforskas. I vår uppsats utgick vi från 

konstruktionismen som betraktar människan som helt och hållet unik, vilket kräver metoder som 

är anpassade till människan som studieobjekt (jmf Widerberg 2002: 28). Konstruktionismen 

utgår från att sammanhanget som människan befinner sig i är socialt konstruerat, vilket i vårt fall 

är en organisationskultur. Den konstruktionistiska ontologin anses utgöra en förutsättning för den 

kvalitativa forskningen och dess kunskapsteori, vilket vi valde att utgå från i denna uppsats (jmf 

Widerberg 2002: 28).   

 

Vårt metodval baserades på en hermeneutisk epistemologi där vi strävade efter att finna möjliga 

innebörder hos våra studieobjekt. Vi sökte inte definitiv kunskap utan försökte istället fånga den 

subjektiva innebörden av sociala handlingar och tolka de svar som respondenterna gav i 

respektive meningssammanhang (jmf Ödman 2016: 48). Ett tolkande kulturperspektiv kan vara 

komplext och motsägelsefullt, men anses kunna bidra till en nyanserad förståelse av hur en 

organisationskultur fungerar och varför organisationsmedlemmarna tänker och agerar som de gör 

(Alvehus & Jensen 2015: 107).  

 

I arbetets tidiga stadie, när metod och tillvägagångssätt utformades, var vi inställda på att 

använda en deduktiv metod. Redan i samband med den första intervjun insåg vi att vi behövde 

ändra vår teoretiska referensram, vilket innebar att vi successivt lät förståelsen växa fram i takt 

med att vi höll intervjuer. På så sätt lät vi empirin påverka vilka teorier vi kom att använda, 

vilket innebär att vi använde en abduktiv ansats. En av anledningarna till att empirin tilläts 

påverka vårt teorival, anses bero på att vi var öppna för nya infallsvinklar och idéer från 
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respektive respondent. Genomgående betraktades varje intervjuperson som en unik individ vilket 

var berikande och gav oss en subjektiv inblick i The Offices organisationskultur. (jmf Widerberg 

2002: 29)  

 

För att förstå individerna på The Office, ansåg vi att det bästa tillvägagångssättet var att komma 

nära inpå deras verklighet (jmf Lofland 1971 i Holme & Solvang 1997). Vi valde en kvalitativ 

forskningsansats eftersom flexibiliteten är större gentemot kvantitativ forskning. Det finns en 

anpassningsbarhet där det går att pendla mellan empiriskt insamlande, läsande för teoretisk 

referensram och analysering. Forskningsansatsen kan även användas för att kontinuerligt 

modifiera designen av arbetet (Ahrne & Svensson 2011: 17). 

  

Martin (2002) argumenterar för att kvalitativa metoder anses vara bra inom kulturforskningen 

eftersom det möjliggör en djup förståelse av fenomenet. Vidare beskriver Martin att tolkande 

studier, som vi använder oss av, ämnar att skapa en kontextbaserad förståelse av berättelserna. 

Genom tolkande av respondenternas svar, skapas en uppfattning hur deras redogörelse kommer 

till uttryck i verkligheten (Martin 2002: 5-6). Intervjupersoner kan, enligt Atkinson (1998: 25), 

uppleva det som positivt och självuppfyllande att få berätta om sina upplevelser. Samtliga 

respondenter hade ett starkt engagemang under intervjuerna, vilket ansågs vara givande för 

öppenheten i svaren.  

 

2.2 Fallstudie - ”The Office”  

En fallstudie är ett undersökningssätt där en del av ett större förlopp undersöks för att tolka och 

framföra en förståelse av verkligheten. En fallstudie används inte för att ge en förklaring av 

helheten, utan för att ge en avgränsad förståelse för hur någonting går till. Det handlar därmed 

inte om att hitta en definitiv sanning utan endast en representativ tolkning (Ejvegård 2009: 35). 

Vi ville undersöka specifika företeelser som utspelar sig inom en viss typ av företag, i vårt fall en 

“attraktiv arbetsgivare”. Vi ville med vår fallstudie få en övergripande förståelse för det som 

utspelar sig på tjänsteföretaget The Office, för att sedan utveckla generella teoretiska påståenden 

om regelmässigheter i det sociala skeendet (jmf Merriam 1994: 25). 

  

The Office benämner sig som ett kunskapsföretag och är enligt sin verksamhetsberättelse 

marknadsledande inom deras bransch. Enligt The Office är företagskulturen organisationens 

viktigaste komponent. Företaget beskriver att medarbetarnas kunskap, kompetens och 
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kundfokusering är tillgångar för The Office som sammanlänkas i en gemensam kultur, skapad av 

flera generationer. Enligt The Office är det inte de största organisationsförändringarna som 

nödvändigtvis leder till framgång, utan det är organisationskulturen och förmågan att anpassa 

den till omvärldens möjligheter. (The Offices verksamhetsberättelse 2018). 

  

The Office beskriver sig verka i en dynamisk bransch vilket, enligt organisationen, ställer krav 

på medarbetarnas förmåga att leda såväl sig själv som andra. The Offices formella ledare har 

ansvar att uppmärksamma varje medarbetares potential, ge kontinuerlig feedback och möjliggöra 

utveckling i deras yrkesroll. The Office fokuserar på att öka ledarnas kunskap om mångfald och 

anser att olikheter bland människor inom en organisation bidrar till en dynamisk arbetsmiljö 

präglad av olika perspektiv vilket möjliggör nya idéer. (The Offices verksamhetsberättelse 

2018).  

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Urval 

Vi intervjuade personer som vi ansåg kunde bidra med information och ge oss ökad förståelse 

kring området. För att få en djup bild intervjuade vi såväl ledare som medarbetare från The 

Office. Våra urval gjordes utifrån ett icke-sannolikhetsurval som innebär att resultatet från 

intervjuerna inte går att generalisera till en hel population, vilket inte heller är uppsatsens syfte. 

Valet av de fem första intervjupersonerna (M1-L1) baserades på ett strategiskt urval. Ett 

strategiskt urval kan exempelvis innebära att vissa särskilda kriterier eftersöks hos 

intervjupersonerna. (Bryman 2008: 179).  

 

Respondent Benämning Anställning Datum 

Medarbetare M1 ~ 6 månader 12/4–2018 

Medarbetare M2 ~ 5 år 16/4–2018 

Medarbetare M3 ~ 2 år 17/4–2018 

Medarbetare M4 ~ 2 år 18/4–2018 

F.d. CEO L1 - 20/4–2018 

Manager L2 ~ 10 år 25/4–2018 

Personalansvarig L3 ~ 10 år 9/5–2018 

Tabell 1. Information om respondenter. Egen tabell. 
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I vårt fall var kriterierna att intervjupersonerna var, eller hade varit, anställda av The Office. Vi 

kände sedan tidigare till att personerna arbetar eller har arbetat för The Office, dessutom visste vi 

hur vi kunde komma i kontakt med dem. M1 och M2 föreslog i sin tur personer som de ansåg 

vara relevanta för vår uppsats. Utifrån vår kvalitativa metodologi betraktade vi dessa 

rekommendationer som värdefulla och genomförde intervjuer med dessa personer. Det 

resulterade i två genomförda intervjuer (L2 och L3). Dessa intervjupersoner valdes således 

utifrån snöbollsurval (Bryman 2008: 196). 

 

Vi höll intervjuer löpande i takt med att vi fick kontakt med de personer som gick med på att 

intervjuas. Intervjuerna hölls på olika platser utifrån vad som passade respondenterna bäst. Vi 

genomförde intervjuer i såväl grupprum på bibliotek som i konferensrum på The Office. 

 

2.3.2 Semistrukturerade djupintervjuer 

Vi använde oss av semistrukturerade djupintervjuer för att samla in empiri. För att ta del av vår 

intervjuguide, se bilaga 2. Utifrån en semistrukturerad intervjuguide satte vi de tematiska 

ramarna för intervjun, och gav sedan utrymme för respektive intervjuperson att påverka 

samtalets utveckling (jmf Holme & Solvang 1997: 99). Genom att strukturera våra intervjuer på 

detta sätt kunde intervjupersonerna bidra med idéer och uppfattningar som vi inte hade räknat 

med i vår intervjuguide, vilket ansågs vara berikande (jmf Holme & Solvang 1997: 101). Vi ville 

hitta nyanser och skillnader mellan intervjupersonernas svar vilket följer hermeneutiken som 

bygger på förståelse och tolkningar (Bryman 2011: 507). Med hjälp av vår egen förförståelse, 

våra upplevelser och vår kunskap inom ämnet organisation skapades vår egen tolkning av det 

som intervjupersonerna delgav. 

  

Vi beräknade att varje intervju skulle pågå i en timme, men eftersom vår intervjuguide endast 

utgjordes av teman och inte konkreta frågor, blev ett par intervjuer kortare och andra längre än 

en timme. Vi ansåg inte att det var rimligt att fortsätta en intervju efter intervjupersonen redan 

hade gett oss den information som vi ansåg var relevant. På samma sätt ansåg vi att det inte var 

rimligt att avbryta en intervju om en timme hade passerat. Vi bad respektive intervjuperson om 

tillåtelse att ta kontakt med dem på nytt om fler frågor skulle dyka upp för att komplettera 

intervjun. 
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2.4 Sekundärdata 

Som komplement till djupintervjuerna har vi samlat in information från The Offices hemsida och 

årsrapport. Detta möjliggjorde för oss att få en övergripande bild av The Office innan 

intervjuerna. Informationen från sekundärdatan har även använts i uppsatsen för att ge läsaren en 

uppfattning om vilken typ av företag The Office är.  

 

2.5 Bearbetning av data 

Efter respektive intervju var genomförd transkriberades innehållet ordagrant, vilket hjälpte oss 

att tolka språk och andra uttryck (jmf Widerberg 2002: 115). Vi kunde med hjälp av 

transkriberingarna värdera i vilken grad intervjupersonernas svar påverkades av våra sätt att 

ställa frågorna. Vi noterade både svagheter och styrkor som vi bar med oss till nästkommande 

intervju. En av svagheterna var vår bristande förmåga att utveckla de intervjuerna som blev 

kortare än en timme. Med facit i hand, hade vi kunnat ställa fler frågor och på så sätt fått mer 

svar, vilket i sin tur hade kunnat ge oss en bättre förståelse av ämnet. En av styrkorna var 

formuleringen av frågor, som i regel gav djupa svar. Vi tog vara på detta genom att ställa 

relevanta följdfrågor utifrån respondenternas svar, vilket ledde till nyanserade och subjektiva 

förklaringar av sammanhanget. 

 

2.6 Etiska principer 

Vi valde att presentera det studerade företagets namn med pseudonym för att det inte ska framgå 

vilket företag uppsatsen handlar om. Bortsett från respondenternas befattning och anställningstid 

på The Office, delges ingen ytterligare information om deras identitet. Denna anonymitet ansåg 

vi utgöra en grundläggande etisk princip vid insamlingen av empiri. Anonymiteten medgav ett 

löfte och försäkran att vi skulle behandla informationen som intervjupersonerna delgav med 

största säkerhet. Informationen att respondenterna kunde avsluta intervjun när som helst utgavs 

innan intervjun påbörjades för att skapa en trygghet att de inte var tvungna att svara mot sin egen 

vilja (jmf Ahrne & Svensson 2011: 65). Vi anser att respondenternas medgivande och samtycke 

som gavs innan respektive intervju utgör en tillräcklig grund för att deras deltagande ska 

betraktas som etiskt korrekt. För att ta del av missivbrev, se bilaga 1.  
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2.7 Kritik för vald metod 

Alvesson (2003: 31) diskuterar huruvida språket som intervjuare använder gentemot 

respondenterna kan ha betydelse för resultatet som framkommer. Ord och meningar kan tolkas 

på olika sätt vilket vidare kan leda till att innebörden skiljs åt mellan människor.  

För att undvika missförstånd, började intervjuerna med att definiera begreppen: 

organisationskultur, kulturstyrning och identitet samt frågade respondenterna om det fanns några 

otydligheter kring intervjun och dess syfte.  

 

Intervjuer kan innebära ett forum för respondenter att göra gott intryck på personerna som håller 

intervjun, vilket kan leda till att en osann bild av verkligheten delges (Ahrne & Svensson 2011: 

57). Vi strävade efter att tillgodose respondenterna med nödvändig information om varför det var 

viktigt att delge så ärliga svar som möjligt. Anledningen till detta var för att resultatet skulle 

avspegla en så korrekt bild av The Office som möjligt. Vi utgick från att respondenterna talade 

sanning, och utövade inga strategier som skulle kunna pressa respondenterna att svara på 

obekväma frågor.  

 

Den sociala arenan kan ha en inverkan på svaren (Alvesson 2003: 31). Vi försökte hålla 

intervjuerna på en plats där respondenterna kände sig trygga. Intervjuerna med M2, L2 och L3 

genomfördes i ett mötesrum på The Office vilket gav oss en inblick i deras lokaler och bidrog till 

ett helhetsintryck som ansågs vara värdefullt för empiriinsamlingen (jmf Widerberg 2002: 106). 

Denna insikt fick vi när alla intervjuer hade genomförts, annars hade vi strävat efter att hålla 

samtliga intervjuer på The Office för att få liknande helhetsintryck. Vi skulle även ha kunnat 

komplettera våra intervjuer med att observera The Office som arbetsplats. Anledningen till att vi 

inte gjorde det grundar sig i att vi var inställda på att hålla oss till en metod, semistrukturerade 

djupintervjuer. Utifrån det kvalitativa angreppssättet som innebär att olika slags metoder kan 

användas för det specifika syftet, skulle det varit lämpligt för oss att komplettera 

djupintervjuerna med observationer (jmf Widerberg 2002: 128). 

  

Det antas vara en viss generalisering i kvalitativa undersökningar och det vetenskapliga 

tillvägagångssättet tenderar även att utgå från gissningar om hur verkligheten ser ut. Alvesson 

och Sköldberg (2007: 53) påstår att det inte kan uppkomma några definitiva sanningar, utan 

snarare statistisk grundläggande antaganden om hur verkligheten ser ut. I arbetets slutsats 

förtydligar vi att resultaten enbart är generaliseringar utifrån sju djupintervjuer.  
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Forskning har generellt sett dominerats av det kvantitativa och positivistiska perspektivet, vilket 

beskrivs ha präglat kvalitativa metoder som även de tenderar att kvantifieras (Widerberg 2002: 

29). Att välja kvalitativa metoder är enligt Widerberg ingen garanti för kvalitativ forskning. Det 

är en förutsättning, men den är inte tillräcklig (Widerberg 2002: 29). Det särskiljande draget är 

snarare kvalitativa analyser än kvalitativa metoder. Vi försökte hantera denna otillräcklighet på 

bästa sätt genom att undvika standardisering och istället betrakta respektive intervjuperson som 

en unik människa med en egen verklighet (jmf Widerberg 2002: 29). Den kvalitativa ansatsen 

kan hänvisas till ett större "djup" i forskningssammanhang, vilket dock Ahrne och Svensson 

(2011) ifrågasätter. Det som utgör djupet av studien handlar snarare om valet av frågeställningar 

samt hur analysen av materialet utförs (Ahrne & Svensson 2011: 16). 

 

2.8 Sammanfattning av tidigare forskning  

Eftersom området organisationskultur är brett och komplext, ansåg vi att det skulle underlätta vår 

insamling av empiri genom att avgränsa undersökningen och enbart fokuserat på en organisation. 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning som har studerat just attraktiva arbetsgivare kopplat 

till identifikation. Det gjorde oss motiverade att nischa oss på just en sådan organisation. Vår 

hypotes under arbetets början var att en attraktiv arbetsgivare torde sig ha en uttalad vision deras 

organisationskultur, kulturstyrning och identitet. Så visade sig även vara fallet, vilket gjorde att 

vi hade möjlighet att intervjua organisationsmedlemmar som hade ett stort engagemang.  

 

Tidigare forskning inom området antas generellt sett vara överens om att organisationskultur är 

något positivt som kan skapa trygghet och värde för organisationer. Dock framställs det ofta som 

komplext att fastslå vad en organisationskultur egentligen är samt hur den skapas och utvecklas. 

Kulturforskning anses ha haft ett centralt inflytande på hur organisationer betraktas, även om det 

är otydligt hur och varför. Kulturstyrning är ett begrepp som är vanligt förekommande i litteratur 

som avhandlar organisationskultur. Även begreppet kulturstyrning är tudelat och utifrån tidigare 

forskning anses det vara svårt att fastslå huruvida det är möjligt att styra en organisationskultur. 

Många kulturforskare menar att kulturstyning innebär omoraliska intrång på 

organisationmedlemmarnas identitet, men det beskrivs sällan på vilket sätt och i vilken 

omfattning (jmf Alvehus & Jensen 2015; Alvesson & Svenningsson 2008; Martin 2002; Schein 

1985).  
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Generellt sett har ledare tillskrivits ett stort ansvar för de värderingar som råder inom en 

organisationskultur (Alvehus & Jensen 2015: 108; Schein 1985). I denna uppsats har vi studerat 

relationen mellan ledare och medarbetare för att kunna tolka hur individer inom The Office 

påverkas av deras organisationskultur. Vår uppsats anses skilja sig från tidigare forskning genom 

att vi ger medarbetarnas perspektiv ett stort utrymme. Det finns, fram till idag, ingen fullvärdig 

studie om The Office organisationskultur och hur den påverkar individer inom organisationen 
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel kommer teorier presenteras som kan hjälpa oss förstå hur organisationskultur 

kommer till uttryck och hur det kan påverka medarbetares identifikation till attraktiva företag. 

Teorier och begrepp som behandlas är: Organisationskultur, The leader–member exchange 

theory, Kulturstyrning, Diffusionsmodellen, Översättningsmodellen, Identitet. 

 

3.1 Kultur 

3.1.1 Ett svårdefinierat begrepp 

Begreppet kultur har varierande definitioner, men kan beskrivas som de betydelser och praktiker 

som skapas, upprätthålls samt förändras genom interaktion och skiljer medlemmarna av en grupp 

från en annan (Alvehus & Jensen 2015: 79, Hofstede, Hofstede & Minkov 2010: 6). Kulturella 

normer och värderingar är inte konstanta utan tenderar att förändras med tiden (Giddens 2003: 

38). Kultur omfattar, utifrån ett brett perspektiv, hela länder eller samhällen och kan förstås med 

Triandis (1994 i Stier 2009: 25) beskrivning: 

  

Culture is to society what memory is to individuals. In other words, culture includes 

traditions that tell ‘what has worked’ in the past. It also encompasses the way people have 

learned to look at their environment and themselves, and the unstated assumptions about 

the way the world is and the way people should act (Triandis 1994).  

  

Kultur kan även studeras inom mindre sociala gemenskaper, exempelvis inom en organisation 

(Hofstede 1984: 21; Schein 1985: 8). För att förstå kultur i ett mindre perspektiv förekommer, 

inom kulturforskning, ofta Edgar Scheins beskrivning: 

  

A pattern of basic assumptions - invented, discovered, or developed by a given group as it 

learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration - that has 

worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as 

the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems (Schein 1985).  

  

Edgar Schein (1985) utgår, i sin kulturforskning, från funktionalismen som betraktar de 

funktioner, eller kulturella uttryck som anses skapa en samstämmighet och på så sätt bidrar till 

en kulturs fortsatta existens (Lindkvist, Bakka, & Fivelsdal 2014: 127). Inom funktionalismen 

handlar organisationskultur till stor del om socialisering inom organisationen. Organisationens 

formella/informella vanor samt vilka attityder/värderingar som existerar är relevant att studera. 

Formella vanorna utgörs av exempelvis mål och riktlinjer medan de informella vanorna bland 

annat inkluderar attityder och gruppidentiteter (Schein 1985).  
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3.1.2 Tre nivåer av kultur 

Med utgångspunkt i funktionalismen, presenterar Schein (1985: 14) tre nivåer för att beskriva 

hur kultur kan ta sig till uttryck på olika djup. Dessa nivåer är: artefakter, värderingar och 

grundläggande underliggande antaganden (underliggande antaganden). Artefakter beskrivs som 

den mest ytliga nivån och omfattar synliga och hörbara beteendemönster som till exempel 

klädkoder och arkitektur (Schein 1985: 13). Artefakter är lättillgängliga, men svåra att tolka 

(Alvehus & Jensen 2015: 102). Värderingar är djupare än artefakter, men kan relativt enkelt 

formuleras i tal och skrift. Organisationsmedlemmar tenderar att uttrycka sina värderingar på ett 

sätt, men agera på ett annat (Argyris & Schön 1974 i Alvehus & Jensen 2015: 102). 

Grundläggande underliggande antaganden är den djupaste nivån och utgörs av implicita uttryck 

som omedvetet tas för givet inom kulturen. Dessa underliggande antaganden guidar 

organisationsmedlemmar till att uppfatta och bete sig på ett visst sätt, vilket kan hjälpa dem att 

hantera problem som uppstår (Schein 1985: 6). Eftersom underliggande antaganden är djupt 

nedbäddat i organisationsmedlemmars medvetande, tänker orgnaisationsmedlemmar omedvetet 

med dem, och inte medvetet på dem (Bauman 2004 i Alvehus & Jensen 2015: 102).  

  

Underliggande antaganden är en inlärningsprocess som börjar med att organisationsledningen 

förmedlar värderingar till organisationsmedlemmarna. Om värderingarna ger positiva resultat, 

accepteras de av organisationsmedlemmarna och blir underliggande antaganden som är 

självklara för organisationen. (Schein 1985: 7).  

 

Underliggande antaganden beskrivs minska osäkerhet inom organisationskulturen eftersom det 

blir tydligare för medlemmarna vad som ska åstadkommas. Det finns en förståelse för 

förändringar som sker och misstag antas begränsas eftersom alla organisationsmedlemmar 

beskrivs sträva efter tillhörighet till organisationens värdegrunder. Samstämmigheten beskrivs 

göra det enklare att fatta beslut eftersom det finns en grund att stå på. Värdegrunden filtrerar bort 

onödig information som annars skulle behöva övervägas vid beslutsfattandet. Organisationen 

beskrivs kunna arbeta effektivare i och med att alla jobbar i samstämmighet. Schein (1985: 312).  

 

För att skapa sig en förståelse om en kultur krävs det, enligt Schein (1985), en djupgående 

diskussion och analys av organisationsmedlemmarnas underliggande antaganden. Dessa 

underliggande antaganden bidrar även till förståelsen av motsättningarna mellan en människas 

individualism och hängivenhet till kulturen som hen är en del av. Det kan anses vara komplext 

att formulera dessa underliggande antaganden, men Schein menar att det är genomförbart, 
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förutsatt att det finns ett engagemang och en förståelse hos organisationsmedlemmen. (Schein 

1985: 312). 

 

Att tillämpa Scheins funktionalistiska perspektiv är ett sätt att skapa sig en förståelse kring hur 

en organisationskultur fungerar. Kritik har dock riktats mot funktionalismen på grund av dess 

förenkling av ett område som många betraktar som komplext. Den organisatoriska 

inlärningsprocessen där värderingar kan bli underliggande antaganden har kritiserats på grund av 

att den inte beaktar den faktiska relationen mellan organisationens ledare och medarbetare. Med 

det i åtanke, kan det därför ifrågasättas om Scheins perspektiv är tillämpbart för att förstå ett 

företag som The Offices organisationskultur. I arbetets analys och diskussion återkommer 

Scheins tre nivåer av kulturdjup för att redogöra för The Office organisationskultur, trots att vi, i 

viss utsträckning, ställer oss kritiska till funktionalismens trovärdighet i praktiken. 

 

3.1.3 Organisationskulturens framväxt   

Med utgångspunkt att begreppet kultur är svårdefinierat anses det även vara komplext att 

förklara vad en organisationskultur egentligen är (Schein 1985: 5). Det finns en 

överensstämmelse om att organisationskultur existerar och att dess effekter är viktiga, men 

otydligt vad en organisationskultur egentligen är (Watkins 2013; Schein 1985). 

  

Enligt Meek (1988), används begreppet kultur för att omfamna allt mänskligt inom en 

organisation. Meek menar att kulturen antingen medvetet eller omedvetet döljer problem och 

motsägelser som är inneboende i den sociala strukturen. Det beskrivs som ett problem att vissa 

studier av organisationskultur antar att det finns en konkret företeelse av en kollektiv 

organisationskultur som kan skapas, mätas och styras för att förbättra organisationens effektivitet 

(Meek 1988: 453–454). 

  

Organisationer uppstår inte av en slump utan är målinriktade och skapas med ett särskilt syfte 

(Schein 1985). Grundarna har ofta en tydlig bild som de bär med sig i organisationen. På så sätt 

skapar de en bas till det som senare blir organisationskulturen (Schein 1985: 221).  

 

3.1.4 Utbytet mellan ledare och följare - en dyadisk relation 

Leader membership exchange-teorin (LMX-teorin) fokuserar på det dyadiska förhållandet 

mellan ledare och följare. Teorin skiljer sig från tidigare ledar/följar-perspektiv som betraktar 
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följare som passiva mottagare av ledares styrning (Schedlitzki & Edwards 2014: 55). Graen och 

Uhl-Bien (1995) menar att LMX-relationer bland annat leder till ökad arbetsnöjdhet, bättre 

prestationer och starkare engagemang till organisationen. För att LMX-relationer ska skapas i en 

organisation, menar Schedlitzki och Edwards (2014: 57), att det är viktigt för ledarna att etablera 

relationer med så många följare som möjligt. Även Breevaart, Bakker, Demerouti och van den 

Heuvel (2015) menar att LMX-relationer har leder förbättrade prestationer och ökat 

engagemang, vilket kan utgöra en konkurrensfördel för organisationer. Breevaart et al. (2015) 

skriver att LMX-relationer kännetecknas av ömsesidig skyldighet att prestera från såväl ledare 

som följare. Författarna menar att skyldigheterna kan leda till stress när arbetsbelastningen ökar. 

 

3.2 Kulturstyrning som strategiskt verktyg 

Idén om att styra organisationens kultur utifrån det tidiga kulturstyrningsperspektivet grundades i 

strävan efter att skapa en sammanhållen och homogen kultur som, med lättbegripliga mål, kan 

kontrolleras av organisationens ledning (Alvehus & Jensen 2015: 108). Genom att etablera en 

homogen kultur kan ledningen styra hur människor inom organisationen tänker och agerar. 

Förespråkare av kulturstyrning beskriver detta som positivt eftersom det kan förbättra 

organisationens prestationer (Alvehus & Jensen 2015: 108–109). Organisationer har investerat 

stora summor i att styra sin kultur, men idéerna var i vissa fall förenklade, vilket ledde till att 

organisationer misslyckades att leverera sina löften (Martin 2002: 9). Istället för löften om enkla 

lösningar om hur ledare ska hantera organisationens kultur bör alla dess komplexa, tvetydiga och 

flytande delar betraktas. Martin (2002: 9) menar att endast en del av organisationskulturen 

omfattas av synliga problem och uppfattningar som organisationsmedlemmar tydligt kan 

framföra. Resten utgörs av till exempel motsättningar mellan organisationens medlemmar och 

deras värderingar (Martin 2002: 9). 

 

3.2.1 Envägskommunikation  

Diffusionsmodellen är en förändringsmodell som utgår från att idéer skapas från delar av 

organisationen med idérikedom, till exempel ledningen, och sedan sprids i form av direktiv till 

mer ”idéfattiga” områden, till exempel organisationens medarbetare (Czarniawska 2015: 118). 

Ledningar fattar beslut, som de underordnade följer likt hur biljardklot följer sina förutsedda 

banor (Alvesson & Svenningsson 2008: 47).  
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Utifrån denna modell, som beskrivs som mekanisk och rationell, överförs direktiv direkt från 

ledning till medarbetare utan att det lämnas utrymme för diskussion eller anpassning 

(Czarniawska 2015: 118). Uppgifter, roller och identiteter är fastställda av en enväldig ledning 

och mottas passivt av följarna som beskrivs uppträda som förmedlare (Alvesson & Svenningsson 

2008: 47; Latour 2005). Eventuell friktion i mottagandet av direktiven beskrivs som störande för 

förändringsprocessen. Friktioner i, eller avvikelser från ursprungsidén måste enligt 

diffusionsmodellen undvikas vilket författaren menar leder till att ledarskapet får en viktig roll 

för förändringen (Czarniawska 2015: 118). 

  

Kritik har riktats mot denna förändringsmodell eftersom friktion anses vara oundvikligt, vilket 

innebär att direktiv inte kan överföras i ett vakuum direkt från ledning till medarbetare. 

Författaren menar att det uppstår motstånd i överföringen vilken kan resultera i att direktiven blir 

förvrängda. (Czarniawska 2015: 118). 

 

3.2.2 Tvåvägskommunikation 

Översättningsmodellen beskrivs vara en förändringsmodell som ställs mot diffusionsmodellen 

(Latour 1986: 267, Alvesson & Svenningsson 2008: 47). Utifrån översättningsmodellen skapas 

inte idéer från en ursprunglig källa, utan beaktar istället det mänskliga intresset som anledning 

till att idéer skapas och sprids (Czarniawska 2015: 118). Denna socialkonstruktionistiska modell 

förespråkar ett kollektivt skapande där idéer och direktiv överförs från person till person och 

lämnar utrymme för diskussion i kommunikationen (Czarniawska 2015: 119). Människor 

förändrar och modifierar idéer genom sitt meningsskapande, sina intressen och sin identitet och 

anses därför ha en mer aktiv roll än enbart förmedlare. Författarna skriver att det är centralt att 

förstå människors tolkande, meningsskapande och identitetspositionerande som de anser ligger 

till grund för dynamiken i organisationsförändring (Alvesson & Svenningsson 2008: 47). 

  

Latour (1986: 267) beskriver att kraften från idéskaparen inte är viktigare än kraften från någon 

av mottagarna. Idéskapandet är utspritt över organisationsmedlemmarna vilket innebär att varje 

individ kan bemöta en idé eller ett direktiv på olika sätt; avböja, modifiera eller tilldela sin 

personliga prägel på den (Latour 1986). Var och en av människorna i kedjan agerar inte bara 

förmedlare likt diffusionsmodellens synsätt, snarare gör varje individ något viktigt för existensen 

och utvecklingen av idén (Latour 1986: 268). 
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Genom att betrakta förändring utifrån översättningsmodellen sprids ansvaret ut över såväl ledare 

som följare vilket ger utrymme för alla att översätta direktiv som de själva vill. Det kan innebära 

en risk att idéerna och direktiven ändras och sammansätts av många olika människor som 

förvandlar ursprungsidén till något helt annat för att uppnå sina egna mål (Latour 1986: 268; 

Czarniawska 2015: 119). 

 

3.2.3 Kulturstyrningens komplexitet 

En förenklad bild av organisationskultur kan upplevas som bekväm, men anses vara bristande 

eftersom den inte beaktar dess komplexitetet (Martin 2002: 9). Sambandet mellan kultur och 

framgång anses av Alvehus och Jensen (2015: 111) vara otydligt, och författarna menar att det 

inte bör utlovas snabba och tydliga resultat som en följd av utförd kulturstyrning. 

  

Alvehus och Jensen (2015: 107) skriver att kulturstyrning inte bara påverkar anställda på ett 

ytligt plan, utan att deras känsloliv påverkas. Att människan påverkas av kulturstyrningen menar 

Alvehus och Jensen (2015: 113) försvårar för organisationsmedlemmen att endast förhålla sig till 

organisationskulturen under den tiden hen är på arbetet. Den otydliga gränsen mellan 

kulturstyrning som en positiv strategi för att förbättra organisationskulturen och en ensidig 

påverkan från ledningen gör begreppet komplext. 

  

Detta avsnitt har redogjort för kultur och organisationskultur. Avsnittet har även behandlat 

kulturstyrning och förändring inom organisationer för att ge läsaren en uppfattning om vilka för- 

och nackdelar strategierna kan ha på en organisation. Följande avsnitt kommer att behandla hur 

begreppen kan ta sig till uttryck på individnivå inom en organisation. 

 

3.3 Identitet 

Identitet är ett begrepp som kan kopplas till en människs självbild och hur andra individer ser på 

en själv. Identitetsbegreppet kan, för en människa, delas upp i två delar. Den första delen innebär 

en självmedvetenhet om vem människan är och den andra delen kopplas till en förändring av 

identiteten genom händelser som sker kontinuerligt. (Nationalencyklopedin 2018). 
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3.3.1 Etableringen av Human relations-perspektivet 

Burnes (2009: 60) förklarar att human relations-perspektivet etablerades i samband med 

Hawthorne-studierna som genomfördes 1920–1930 av professorn Elton Mayo. Hawthorne-

studierna fastslog främst två slutsatser:  

 

(1) att det finns ett behov att betrakta arbetsprocesser som en kollektiv aktivitet som påverkas av 

formella och informella aspekter av en organisation. Denna slutsats gick emot tidigare perspektiv 

som såg arbetsprocesser som individuellt där medarbetare, som individer, var isolerade från 

varandra. De sociala uttrycken som kollektivt skapas av organisationsmedlemmarna innebär 

ständigt nya beteendemönster, normer och värderingar. I och med denna slutats har det skett ett 

skifte från att betrakta organisationer som ledarcentrerade, till att ge mer uppmärksamhet till 

organisationens alla medlemmar. (Burnes 2009: 59–60).  

 

(2) att människor har ett behov av uppmärksamhet, identifikation och trygghet istället för enbart 

ekonomiska incitament. Denna slutsats innebar att organisationsmedlemmars prestationer och 

attityder påverkas av individens känsla av tillhörighet till kollektivet och de informella grupper 

som antas skapas inom organisationen. Som en följd av denna slutsats har sociala relationer 

inom organisationer fått allt större utrymme. (Burnes 2009: 63). 

 

3.3.2 Organisationsidentitet 

Organisationsledningar bör inte, enligt Golden (1992), utgå från att medarbetarna är rationella 

individer som till punkt och pricka följer det ledningen förmedlar och uppmanar till. 

Medarbetare bör istället ses som en aktiv individ i processer där kulturen påverkar medarbetare 

att agera på ett visst sätt. Medarbetare kan agera utifrån organisationens tankesätt men kan även 

tolka, motsätta sig och därmed motverka ledningen i syfte att skydda sin egen identitet. Genom 

förståelsen för detta kan företag synliggöra kulturens inverkan på organisationsmedlemmarna 

(Golden 1992: 19). Ashforth och Mael (1996: 53) beskriver att identitet och strategi tätt hänger 

ihop med hur organisationers olika processer skapar en organisationsidentitet. Individer går in i 

en organisation med egna tankar och värderingar som ställs i förhållande till organisationens 

uppfattning, vilket skapar en samstämmighet och känsla för självuttryckande. Strategin och 

organisationsidentiteten skapar därmed en känsla av mening och kontakt med individen. 

Samstämmigheten mellan anställdas identifikation till organisationsidentiteten skapar en 

inbäddning av individens identitet i organisationen vilket innebär en samstämmighet (Ashforth 

& Mael 1996: 53).  
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Begreppet ”social identitet” innebär att människor anses besitta snarlika grundläggande 

värderingar, sträva mot samma mål och delar liknande erfarenheter som därmed ger en 

gemensam identitet för människorna. Den sociala identiteten beskrivs bidra till en samhörighet 

som hjälper respektive individ att känna tillhörighet till ett sammanhang (Giddens 2003: 43). 

Organisationsledningar kan arbeta med att få företaget att framstå som ett slags identitetsföremål 

hos medarbetarna som kan skapa samstämmighet. Medarbetarnas får därmed en uppfattning som 

liknar organisationens sätt att betrakta omvärlden (Alvesson & Svenningsson 2007: 166). 

Ashforth och Mael (1989: 34-35) beskriver att individer kan betrakta grupper som en del av sin 

egen identitet. Genom identifieringen skapas en känsla av samhörighet med organisationen, 

vilket påverkar organisationsmedlemmen på individnivå. Individen är mer villig att identifiera 

sig med gruppen om hen är engagerad och får en känsla av tillfredsställelse utifrån aktiviteter 

som är sammanhängande med gruppens identitet. 

 

Jost (2014) beskriver att individers omfamnande av rollen som hen befinner sig i, ökar 

individens intresse att bli en del av organisationen. Det anses även ligga i organisationers 

intresse att individen accepterar rollen och därmed blir hängiven till organisationens uppsatta 

mål. En medarbetare som arbetar för självuppfyllande har större benägenhet att arbeta 

övertimmar och acceptera att hen får dåligt betalt (Jost 2014). Ravasi & Schultz (2006: 455) 

tydliggör kulturens roll i organisationsidentiteten genom att förklara att medarbetares 

självuppfattning omtolkas kontinuerligt. Kulturens roll är att skapa en särprägel och 

sammanhang för individerna som finns i organisationen.  

 

3.3.3 Situationsbaserad identitet 

Giddens (2003: 43) menar att identitetsarbetet anses vara en konstant process där individen kan 

vara anpassningsbar från situation till situation. Anpassningsbarheten hos individen utformar ett 

slags förhållningssätt som talar om hur hen ska agera i interaktioner med andra människor. 

Socialisation med andra människor kan skapa ett förhållningssätt för individen att bygga upp en 

identitet (Giddens 2003: 43). Organisationsledningens normativa styrning beskrivs av Alvesson 

och Svenningsson (2007: 167) syfta till att integrera “ett kollektiv" för att skapa sociala 

relationer mellan organisationsmedlemmarna. Genom instruktioner av organisationens 

uttryckssätt, skapas det en slags yrkesidentitet som möjliggör för medarbetare att känna mening i 

sociala arbetssituationer (Alvesson & Svenningsson, 2007: 167). Medarbetarnas personliga 

identitet och självuppfattning skapas från de erfarenheter och händelser som hen har upplevt 
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(Giddens 2003: 44). Morse och Gergen (1970: 154) påvisar att självdefinitionen som individen 

besitter kan hänvisas till kortvariga förändringar istället för en stabil självdefinition. Författarna 

påvisar även en benägenhet att självförtroendet påverkas av människorna runtomkring individen. 

Liknande karaktärsdrag skapar starkare självsäkerhet samtidigt som olikheter hos folk hämmar 

självsäkerheten.  
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4. Empiri och analys  

Efter empiriinsamlingen analyserade vi materialet för att dra paralleller och kopplingar till 

uppsatsens teoretiska referensram. I följande avsnitt redogörs för respondenternas synpunkter på 

relationen mellan en stark organisationskultur och deras identifikation till organisationen. 

 

4.1 Fallbeskrivning - “The Office”  

Det empiriska materialet samlades in genom en fallstudie av tjänsteföretaget The Office som, 

enligt deras verksamhetsberättelse, är marknadsledande inom sin bransch. Enligt The Office är 

företagskulturen organisationens viktigaste komponent. Företaget framhäver sina medarbetares 

kunskaper, kompetenser och kundfokusering som beskrivs sammanlänkas i en gemensam kultur 

skapad av flera generationer. (The Offices verksamhetsberättelse 2018). 

 

The Office ser de medarbetare som är ambitiösa och vill utvecklas som en tillgång för företaget. 

De betonar samtidigt att ledningen behöver vara vaksamma om medarbetarnas arbetssituation är 

hållbar på lång sikt. Enligt The Office ställs det höga krav på ledarnas förmåga att organisera 

arbetet och föra regelbunden dialog med medarbetarna. (The Offices verksamhetsberättelse 

2018). 

 

4.2 Organisationskulturen på The Office 

4.2.1 Övergripande beskrivning av organisationskulturen utifrån ett ledarperspektiv 

L1 anser att det finns en komplexitete med att definiera The Offices organisationskultur, vilket 

framgår i följande citat: ”Man kan inte bestämma hur kulturen blir, utan kulturen blir vad den 

blir. Genom de handlingar som du gör.” Ledningens idé om att “kulturen blir vad den blir” är en 

teori som är vanligt förekommande inom kulturforskningen (Hofstede et al. 2010; Martin 2002; 

Schein 1985). Även om organisationskultur beskrivs vara svårdefinierat, betonar The Office 

ledning hur viktig deras organisationskultur är för företaget. Det finns en likhet mellan The 

Offices lednings syn på organisationskultur och den som Watkins (2013) och Schein (1985) 

presenterar. Författarna menar att organisationskultur är något som existerar och att dess effekter 

är viktiga, men att det är komplext att definiera vad en organisationskultur egentligen är. Trots 

komplexiteten, är de intervjuade ledarna tydliga när de framställer The Offices 

organisationskultur som stark. 
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Organisationskulturen beskrivs fungera som en grundpelare som medarbetarna kan luta sig mot. 

Genom att betrakta sin organisationskultur som en grundpelare kan sammanhanget kategoriseras 

vilket, enligt Schein (1985: 312), skapar en trygghet för organisationsmedlemmarna. The Offices 

lednings syn på organisationskulturen som en grundpelare vittnar om att 

organisationsmedlemmarna, genom kulturen, kan förhålla sig till omvärlden. L1 beskriver hur 

The Office organisationskultur hjälper medarbetarna att “få en etisk kompass som stämmer 

överens med företagets värderingar och visioner.” Detta beskrivs vara en samstämmighet som 

är värdefull för organisationskulturen. En samstämmig organisationskultur med delade 

värderingar kan, enligt Meek (1988: 453-454) sudda ut de problem som organisationen står 

inför.  

 

L1 menar att företaget inte kommer överleva om ekonomin betraktas som oviktig, men anser att 

The Office som organisation bör ha högre mål med sin verksamhet än enbart ekonomiska. 

  

Du förstår, du kan aldrig ha en vision som handlar om pengar. Utan du måste /---/ utföra 

någon viktig roll i samhället där du bidrar med något. Och som ser en karriärsutveckling 

och du måste se det långsiktigt (L1). 

 

Organisationskulturen på The Office antas handla om att skapa långsiktiga 

utvecklingsmöjligheter framför finansiella mål. Det går att koppla till den skola som ledningen 

anser att The Office är för sina medarbetare. L1 menar att företag kan använda sin 

organisationskultur för att förflytta sin position på marknaden, vilket kräver att såväl finansiella 

som icke-finansiella prestationsmått tas i beaktning. På så sätt antas prestation och 

organisationskultur gå hand i hand på The Office. Ledningen på The Office uppfattning om 

organisationskulturen som en värdefull tillgång för företaget är något som har diskuterats i 

managementlitteraturen (jmf Alvehus & Jensen 2015; Burnes 2009: 198; Smircich 1983: 339; 

Hofstede et al. 2010: 47). The Offices lednings vision om att förmedla medarbetarnas 

möjligheter till självuppfyllelse genom karriärsutveckling, anses kunna förknippas med human 

relations-perspektivet som menar att individers känslomässiga och sociala behov kan ha en 

större inverkan på deras arbete än ekonomiska incitament (Burnes 2009: 59–60). The Office 

arbetar för självutvecklande och medarbetaren kan därmed känna tillfredsställelse av arbetets 

aktiviteter som utförs. Identifieringen med organisationen blir då en självklarhet eftersom 

gruppens identitet sammanstrålar med individens (Ashforth & Mael 1989: 34-35). 
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4.2.2 Kulturens djup utifrån ett ledarperspektiv 

Baserat på Scheins (1985) tre nivåer av kultur; artefakter, värderingar samt grundläggande 

underliggande antaganden, undersöktes hur djupt The Office organisationskultur uttrycker 

sig. Respondenterna från The Offices ledning lyfter inte fram artefakter som en del av 

organisationskulturen, utan anser att organisationskulturen till stor del utgörs av de 

värderingar och visioner som organisationsmedlemmarna delar. L2 beskriver hur 

organisationskulturen på The Office byggs upp gemensamt av samtliga 

organisationsmedlemmar och förklarar att:  

 

Om det finns en känsla av att alla inom organisationen står för samma saker, bryr sig om 

varandra och göra vill skillnad tillsammans skapar det en plattform att nå bättre resultat 

(L2). 

 

För att kunna uppnå en gemensam vision har The Office uttalade värdegrunder som L2 

beskriver genomsyrar hela organisationen för att samtliga medarbetare skall känna 

samhörighet med organisationen.  

 

Ledningen talar om att värderingar till en viss del “sitter i väggarna” och är något som har 

funnits länge på The Office. Sådana värderingar indikerar på att värdegrunderna har övergått till 

grundläggande underliggande antaganden som är den djupaste kulturnivån (Schein 1985: 18). 

L1 har en klar bild över hur hen vill att medarbetarna ska förhålla sig till The Office 

grundläggande värderingar, vilket framgår i följande citat: ”jag ställer upp på de grundläggande 

värderingarna, jag är stolt. Stolthet över att få tillhöra denna organisationen.” Utöver att det 

anses vara komplext att formulera underliggande antaganden, menar Schein (1985: 18) att det 

krävs en djupgående diskussion och analys av de grundläggande antaganden för att förstå 

motsättningarna mellan en människas individualism och hängivenhet till kulturen som hen är en 

del av. 

 

4.2.3 Organisationsmedlemmars delaktighet i organisationskulturen utifrån ett 

ledarperspektiv 

Både L1 och L2 anser att samtliga medarbetare spelar en viktig roll för The Offices 

organisationskultur. L1 anser att en organisationsledning kan få resultat genom att engagera 

medarbetarna. Hen förklarar att en ledning kan ha en tydlig vision, men betonar att ”det hjälper 

inte att loket i tåget går i 200 km, om inte vagnarna är påkopplade.” Vidare menar hen att 



 25 

ledningen måste ta sig tid att förankra organisationens värderingar och visioner till samtliga 

organisationsmedlemmar, även till de som inte jobbar med organisationens viktigaste frågor. 

”Alla vagnarna måste vara med. Och alla måste förstå vart tåget är på väg.” Denna beskrivning 

av organisationskulturen som något gemensamt för alla på The Office går att koppla till 

resultaten från Hawthorne-studierna som (1) påvisar behovet av att betrakta arbetsprocesser som 

en kollektiv process (jmf Burnes 2009: 59–60). Ledningens beskrivning av The Office 

organisationskultur vittnar om skiftet som har skett från att betrakta organisationer som 

ledarcentrerade, till att ge mer uppmärksamhet till organisationens alla medlemmar (jmf Burnes 

2009: 59–60). Hawthorne-studierna visar även (2) att människor har ett behov av 

uppmärksamhet, identifikation och trygghet. Det går att koppla till respondenterna från The 

Office ledning som menar att sociala relationer har fått större utrymme i deras organisation (jmf 

Burnes 2009: 63).  

 

L2 betonar vikten av att förstå sina medarbetare och lyssna på vad de har att säga. Hen beskriver 

att The Office arbetar med att etablera en ”berömmande kultur” som bland annat kännetecknas 

av att uppmuntran och feedback ska genomsyra organisationen. Enligt L2 har det fått en bra 

effekt och lett till ringar på vattnet. L1 beskriver The Offices verksamhet som en 

organisationskultur där ”alla får komma till tals och man har en kultur där man engagerar alla 

medarbetare i visioner.” För att uppnå en sådan organisationskultur, förklarar L1 vidare att det 

krävs en god kommunikationsförmåga och styrker L2s beskrivning om gemensam uppmuntran 

och feedback inom organisationen. L1 betonar dock att det är ledningens ansvar att styra 

organisationen genom att etablera värderingar och visioner som talar om för varje 

organisationsmedlem i vilken riktning The Office ska röra sig mot. Hen menar att det krävs att 

ledningen har lagt en bas i den grundläggande visionen om företagets organisationskultur.  

 

Hur ledningen arbetar med feedback, hur de tar sig an medarbetarnas problem och 

utmaningar samt stöttar, ligger till grund i skapandet av en lärande organisation (L1). 

 

 Ledningens uppfattning om att det är positivt med kommunikation mellan samtliga 

organisationsmedlemmar kan kopplas till de fördelar som Graen och Uhl-Bien (1995) menar att 

LMX-relationer innebär för en organisation. Enligt författarna leder LMX-relationer bland annat 

till ökad arbetsnöjdhet, bättre prestationer och starkare engagemang till organisationen, vilket 

även tas upp av de intervjuade ledarna på The Office. För att LMX-relationer ska skapas i en 

organisation är det viktigt för ledarna att etablera relationer med så många följare som möjligt 
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(Schedlitzki och Edwards 2014: 57), vilket, av ledarna på The Office, beskrivs utgöra en central 

del i deras organisationskultur.  

    

Generellt sett anses organisationskulturen vara positiv, och ledningen förespråkar ett öppet 

klimat där alla organisationsmedlemmar kommer till tals. Organisationskulturen beskrivs som 

stark och något som genomsyrar hela The Office och på så sätt blir en tillgång för verksamheten. 

Att organisationskulturen betraktas som stark, behöver i detta fall inte nödvändigtvis innebära att 

den är homogen, vilket är en vanlig uppfattning (jmf Alvehus & Jensen 2015: 97). De 

intervjuade ledarna från The Office anser att deras organisationskultur kännetecknas av 

gemensamma värderingar. Värderingar anses vara en stor del av kulturen, både det som 

kommuniceras ut, men även på ett djupare plan genom grundläggande underliggande antaganden 

som sitter i väggarna. Utöver att det anses vara komplext att formulera underliggande 

antaganden och värderingar som sitter i väggarna, menar Schein (1985: 18) att det kräver ett 

ömsesidigt engagemang och en förståelse hos organisationsmedlemmarna för att värderingarna 

ska förstås. Ledningen antas därför ha ett ansvar i att se till att engagemanget finns på The 

Office, för att organisationens underliggande antaganden ska förstås. 

 

4.2.4 Övergripande beskrivning av organisationskulturen utifrån ett medarbetarperspektiv 

De intervjuade medarbetarna anser att organisationskulturen utgör en viktig del av The Office 

verksamhet. Arbete med mål och samhörighet mellan samtliga organisationsmedlemmar är ett 

sätt att skapa en helhet som innebär ett större värde än om de hade arbetet individuellt. Alvesson 

och Svenningsson (2007: 167) påvisar att sociala relationer mellan medarbetare inom en 

organisation kan forma ett kollektiv, vilket ger organisationsmedlemmarna en större mening med 

arbetet.  

 

The Offices organisationskultur beskrivs, ur ett medarbetarperspektiv, innebära att ledningen får 

alla organisationsmedlemmar att arbeta mot ett gemensamt mål. Organisationen beskrivs ha 

tydliga riktlinjer som talar om hur medarbetarna ska jobba, bete sig, samt uppföra sig på The 

Office. Vidare beskriver M1, M2 och M3 The Office organisationskultur som stark, vilket 

respondenterna menar beror på att kulturen ständigt är närvarande och att ledningen lägger stor 

kraft vid att upprätthålla den. De intervjuade medarbetarna beskriver organisationens 

homogenitet som en bakomliggande faktor till The Office starka kultur. M3 beskriver kulturen: 

“Alltså folk jobbar för att sträva efter samma mål och så. Det är väldigt mycket likadana 

människor som jobbar här.” Organisationskulturer som är homogena och sammanhållna innebär 
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ett spänningsförhållande mellan gemenskapens positiva inverkningar och de negativa följderna 

av kulturstyrningen (Alvehus & Jensen 2015: 108). Å ena sidan innebär homogeniteten att alla 

organisationsmedlemmar arbetar efter samma mål och på så sätt blir införstådda med 

organisationens syfte. Å andra sidan tenderar homogena organisationskulturer bli enklare för 

ledare att kontrollera och styra vilket gör resulterar i att organisationerna blir ledarcentrerad 

(Alvehus & Jensen 2015: 108-109).  

 

4.2.5 Kulturens djup utifrån ett medarbetarperspektiv 

Precis som ledningen, anser medarbetarna att organisationskulturen till stor del utgörs av The 

Offices gemensamma värderingar. Värderingarna beskrivs kommuniceras ut från ledningen i 

form av uttryck som anses vara viktiga för The Office. Dessa kulturella uttryck, som är en andra 

nivån av kulturdjup går att formulera i tal (Schein 1985), vilket innebär att intervjupersonerna 

kunde redogöra för vilka värderingar The Office hade. Dessa uttryck tenderar dock att skilja sig 

mellan hur de beskrivs och hur de i själva verket fungerar, vilket kan vara missvisande för 

förståelsen av The Office värderingar (Alvehus & Jensen 2015: 102). De intervjuade 

medarbetarna redogör inte för grundläggande underliggande antaganden som en del av The 

Office organisationskultur. Anledningen till detta skulle kunna bero på att det kräver 

engagemang och en förståelse hos organisationsmedlemmarna för att underliggande antaganden 

ska kunna formuleras (Schein 1985: 18). Empirin vittnar om att det finns en skildring mellan hur 

medarbetarna, kontra ledningen på The Office ser på organisationskulturens djup. Utifrån 

intervjuerna antas ledningen beakta organisationskulturens underliggande antaganden på ett sätt 

som inte medarbetarna gör, vilket skulle kunna bero på att det finns ett större engagemang och 

en större förståelse hos ledningen än vad det gör hos medarbetarna. 

 

4.2.6 Organisationsmedlemmars delaktighet i organisationskulturen utifrån ett 

medarbetarperspektiv 

Det anses finnas ett gemensamt intresse bland de intervjuade medarbetarna att vara en del av 

organisationskulturen och sträva efter att nå de uppsatta målen. Medarbetarna som intervjuades 

är överens om att The Office har en stark organisationskultur som kännetecknas av tydliga 

riktlinjer från ledningen som vidare skapar gemensamma mål som genomsyrar hela 

organisationen. Medarbetarna på The Office tycker det är tryggt med tydliga regler eftersom de 

skapar riktlinjer att agera utifrån. M3: ”Fördelen är väl att man känner gemenskap och att det är 

tydliga direktiv om vad som gäller.” Vidare beskrivs målen regelbundet följas upp, vilket M3 
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anser vara ett bra sätt att få alla medarbetare att gå åt samma håll. M1 uppskattar ledningens 

tydliga kommunikation och säger: ”Det är alltid en tydlig riktlinje uppifrån och ner hur vi ska 

jobba som man uppskattar”. Ovanstående exemplifieringar påvisar ledningens betydelse för 

organisationskulturen på The Office, och vittnar om att ledningen beskrivs vara de mest 

värdefulla kulturbärarna inom organisationen (jmf Alvehus & Jensen 2015: 108).  

 

Även om organisationskulturen till stor del beskrivs utgöras av de riktlinjerna som The Office 

ledning förmedlar, anser medarbetarna att det finns en kontinuerlig tvåvägskommunikation 

mellan ledning och medarbetare. En av de intervjuade medarbetarna säger att det går att 

kommunicera med vem som helst på kontoret, oberoende av hur högt uppsatt personen i fråga är.  

 

Man kan alltid fråga vem som helst, oavsett rank eller längd som man varit på bolaget. Det 

tycker jag skapar sjukt bra stämning och en trygghet när man börjar (M1). 

 

Detta ömsesidiga förhållande mellan ledning och medarbetare kan kopplas till LMX-teorin som 

beaktar det dyadiska förhållandet mellan ledare och följare (Schedlitzki & Edwards 2014: 55). 

En organisationskultur som utgår från detta perspektiv, skapar en ökad arbetsnöjdhet, bättre 

prestationer och starkare engagemang till organisationen vilket anses vara positivt för The Office 

(jmf Graen och Uhl-Bien 1995; Breevaart et al. 2015). LMX-perspektivets negativa aspekt är att 

det krävs en ömsesidig skyldighet att prestera från såväl ledare som följare, vilket kan leda till 

stress när arbetsbelastningen ökar (Breevaart et al. 2015). Ingen av de intervjuade medarbetarna 

talade om någon sådan stress, men samtidigt anses det inte finnas någon garanti för att den inte 

existerar på The Office.  

  

Organisationskulturen på The Office anses vara stark och genomsyra hela organisationen. 

Respondenterna lyfte fram de gemensamma värderingarna som en bidragande faktor till The 

Office starka organisationskultur, vilket i sin tur är en följd av de tydliga riktlinjer som ledningen 

beskrivs förmedla. Dessa riktlinjer anses bidra till en trygghet som medarbetarna uppskattar. 

Utifrån ledningsperspektivet antas organisationskulturen på The Office utgöras av underliggande 

antaganden, vilket är något som inte de intervjuade medarbetarna vittnar om. Det uppfattas 

därför som att det finns en skildring om hur djupt organisationskulturen är etablerad, sett till hur 

ledningen kontra medarbatarna på The Office talar om deras kultur.  
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4.3 Organisationskulturens nackdelar 

Respondenterna framhäver de många fördelarna med The Offices organisationskultur som 

beskrivs utgöra en viktig tillgång för företaget. Några respondenter beaktar dock risken att 

organisationskulturen ”går för långt”, vilket kan ha negativa inverkningar på såväl The Office 

som företag, men även på de enskilda medarbetarna. L1 och L2 beskriver att det, inom The 

Office, är uttalat att medarbetarna står inför en hög arbetsbelastning. Denna arbetsbelastning 

försöker inte ledningen undanhålla, utan anses snarare genomsyra The Offices 

organisationskultur. L1 berättar om fall där belastningen har gått för långt:  

 

Jag har ju sett medarbetare som väljer bort det sociala livet, väljer bort familj, för att de 

vill göra karriär och jobbet är före allting annat. I regel klarar få människor att hålla på så 

en längre tid. Det finns en risk att folk går sönder. Och du får ju framförallt inget annat liv 

även om du tjänar pengar. Och vad ska du med det till om du inte har något liv? (L1). 

  

L2 beskriver att den höga arbetsbelastningen kan knytas till organisationskulturen, och hen 

förklarar hur det kan anses vara häftigt att jobba många timmar. L2 förklarar att det inom The 

Office pratas mycket om saldotider. Hen förklarar att saldotider är inget som de inom ledningen 

skickar ut, eftersom det anses leda till negativa följder. L2 menar ändå att det tillhör The Offices 

organisationskultur att prata om saldotimmar, vilket gör att medarbetare som jobbar många 

timmar uppmärksammas inom organisationen. Det beskrivs sitta i väggarna att det ska arbetas 

många timmar. Stoltheten att jobba extra mycket har, enligt ledningen,” bara” uppkommit utan 

någon uppmaning till detta. L1 exemplifierar hur den höga arbetsbelastningen är en del av The 

Offices organisationskultur:  

 

Säg att du har jobbat till 22 en kväll för att det här ska bli bra oavsett om du inte har mer 

betalt för det. Är det viktigt det du gör och är du stolt över det du gör? Är du stolt över 

firman? Så ser du till att leverera det. Är det att du bara jobbar för pengarna så…. Då 

tänker du, jaha, då får jag inte betalt efter klockan 17 - då går jag hem. Ibland så är det får 

man ju ta och göra det lilla extra för att det ska fungera (L1). 

 

Detta exempel indikerar på ett organisatoriskt engagemang som kan förbättra ett företags 

prestationer (jmf O’Reilly, Chatman, & Caldwell 1991). Exemplet kan även kopplas till att 

människor arbetar hårdare vid uppfyllelsen av sina individuella mål, vilket etablerar en 

uppåtgående spiral. Individen blir motiverade att gå till arbetet som sedan resulterar i en 

uppfyllelse av organisationens egna mål vilket kan skapa konkurrensfördelar (Jost 2014).   
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L1 betonar dock att stora företag, som The Office, tenderar att vara dåliga på att se kritiskt på fall 

där medarbetare arbetar för mycket eftersom ledningar tenderar att fokusera på det som levereras 

i företaget.  

 

Jag menar, det finns ju många som har ett skittaskigt privatliv men som är väldigt 

framgångsrika i företaget (L1). 

 

L1 beskriver att det även på ledningsnivå finns individer som låter organisationen bli en så pass 

stor del att det går ut över deras sociala liv. L1 menar att många av dem, med sitt engagemang i 

The Office är väldigt nyttiga för företaget, men har som en följd förlorat kontakt med familj och 

vänner. L1 beskriver att sådana människor ofta ser The Office som något mer än bara en 

organisation som hen är en del av. 

 

Som ser karriären mer som ett kall än som en, ett arbete som man jobbar av sen får man 

betalt. Så att, för vissa då som tar sig in i detta sekt-tänkande så blir företaget viktigare än 

livet. Normalt sett så överlever inte sådana människor (L1). 

 

M2 menar att det finns en mångfald inom The Office organisationskultur som gör att det finns 

olika grader av engagemang. Hen hänvisar till att det finns personer som är måna om 

organisationskulturen och därmed försöker upprätthålla den medans andra inte gör det utan 

struntar i det. Genom att engagemanget är olika även om organisationskulturen är homogen blir 

det en splittring av vad folk anser vara rimligt att göra för organisationen. Som Golden (1992: 

19) påvisar måste individen ses som en icke-rationell person. The Office kan försöka få 

medarbetaren att se arbetet utifrån organisationens synsätt istället för att arbeta för sin egen skull. 

Vid för mycket arbetande kan ledningen säga till personen att hen borde ta ledigt istället för att 

gå till jobbet.  Detta kommer gynna medarbetaren och organisationen i längden genom 

välmående och motiverade medarbetare som känner mening i arbetet (Ashforth & Mael 1989: 

35). 

  

Även om såväl ledning som medarbetare förespråkar den öppenhet som råder inom The Office 

gällande kommunikation av organisationskulturen, menar respondenterna att det finns brister i 

kommunikationen där de medger att det finns förbättringspotential. 

 

Men det tappas mellan hela poängen med att vi ska tycka till om saker och ting och bidra 

och hela vår post med att vi ska ta med oss saker underifrån och upp och göra det rättvist. 

Framförallt rättvist för alla och då tappas poängen (M4).  

 



 31 

Asså det blir ju det känns ju som att man vill ställa frågor, asså var detta rätt kan jag göra 

såhär på nästa uppdrag eller? För att alla jobbar på olika sätt och alla har olika krav på hur 

mycket du ska göra och hur du ska dokumentera. Så att jag hade ändå velat se ännu 

tydligare feedback för det vinner alla på (M1). 

 

Respondenter, såväl ledning som medarbetare beskriver att det finns nackdelar med The Offices 

organisationskultur. Huvudsakligen knyts dessa nackdelar till att organisationskulturen kräver 

engagemang som kan leda till en belastning. Dels för organisationsmedlemmen som individ, 

men även att engagemanget kräver tid som istället hade kunnat läggas på deras arbetsuppgifter.  

 

4.4. Kulturstyrningen på The Office 

Såväl medarbetare som ledning anses vara överens om att The Office har en stark 

organisationskultur som generellt sett fungerar bra. Både L1 och L2  menar dock att 

organisationskulturen är en ständigt pågående process som ledningen har en roll i att påverka och 

styra. L1 förklarar att organisationskulturen tenderar att förändras genom små aktiviteter och 

handlingar inom företaget som i sin tur blir en spegling på organisationens kultur.  

 

Det är inte det här stora när koncernchefen står och berättar om visioner och kultur en 

gång om året som säger att ’ja nu har jag gjort det, därför har vi denna kulturen’. Nej, det 

är alla de miljoner handlingarna som genomförs på detta företaget utav individerna varje 

dag, varje timme, varje minut som är ett kvitto på den kulturen som du har. Och det kan du 

påverka det hela tiden (L1). 

 

Uppfattningen om organisationskulturen som ständigt pågående som hela tiden förändras 

sammanfaller med Alvehus och Jensens (2015: 97) syn på kultur. L1 menar att det kan innebära 

en risk för företaget om organisationskulturen är statisk eftersom det kan göra att företaget 

fastnar i gamla mönster. Även L2 betonar att organisationskulturen ständigt måste utvecklas och 

förändras för att kunna verka i en dynamisk omvärld. L2 anser att medarbetarna ska känna en 

trygghet och tillit till ledningen i deras arbete med att förändra kulturen, men betonar att 

medarbetarna ska kunna vara med och påverka de förändringarna som görs. L2 anser att 

medarbetare har fått ett större inflytande den senaste tiden, men att det i slutändan ändå är 

ledningen som bestämmer.  

 

Jag tror att medarbetarean måste man involvera, sen så är det inte de som ska styra. Utan 

ledningen måste självklart ha en vision vart man ska (L1). 

 

 Detta citat indikerar på att The Office ledning strävar mot att utföra en kulturstyrning som till en 

viss del grundar sig i ledarnas idéer, men att även organisationsmedlemmarna får utrymme att 
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påverka styrningen. På så sätt antas kulturstyrningen på The Office vara präglat av en blandning 

mellan diffusions- och översättningsmodellen (jmf Czarniawska 2015: 119).  

  

L2 betonar att The Offices organisationskultur är under konstant förändring, vilket ställer krav på 

medarbetarna.  

 

Som den enskilda medarbetaren eller individen tror jag man får hoppa på tåget eller inte… 

om man inte gillar förändringar kan man inte jobba i en sån här organisation för det händer 

ju hela tiden. Det är något vi är öppna med, vi kan inte ansvara för alla förändringar här 

nere men vi måste va positiva till dem och framför allt se mervärdet av det i slutändan 

(L2).  

 

L2 menar att förändring inom The Offices organisationskultur är ett faktum, vilket ledningen 

bemöter genom att vara transparenta gentemot sina medarbetare så de är införstådda med vilka 

förutsättningarna är. Dock menar hen att det finns medarbetare som är öppna med att de inte 

uppskattar de kulturförändringar som sker på The Office. L2 beskriver hur The Office, på 

ledningsnivå bemöter sådana fall genom att hitta lösningar där varje medarbetare kan hitta en 

passande roll i förändringsprocessen. L2 betonar att den möjligheten inte finns för alla, men 

anser att det är viktigt att underlätta för medarbetare som inte gillar förändringar.  

   

L2 förklarar att nyfikenhet och engagemang är viktigt för att medarbetarna ska kunna lära sig 

organisationen och enklare ta till sig The Offices kultur. Även om L2 önskar att medarbetarna 

inom The Office ska vara engagerade i organisationskulturen, menar hen att de kan bli ”för 

engagerade”.  L2 ser det som en risk att varje medarbetare vill driva interna projekt utifrån egna 

intressen, vilket inte anses vara hållbart för den gemensamma organisationskulturen. Denna risk 

kan knytas till den kritik som riktas mot översättningsmodellen som grundar sig i att den är “för 

demokratisk” vilket gör att organisationsmedlemmar översätter idéer som de själva vill 

(Czarniawska 2015: 119).  

 

Inom The Office anser medarbetarna att ledningen har en betydande roll i kulturstyrningen. M1 

betonar att ledningen sätter tydliga riktlinjer och mål och regelbundet utvecklar nya processer 

och använder sociala verktyg för att uppnå dessa mål. Även M3 beskriver hur medarbetarna 

ständigt får löpande information om vad som händer inom The Office, vilket M3 ser som ett sätt 

för ledningen att verka för en gemensam kultur. M4 styrker ledningens tydliga kommunikation 

genom att påpeka att ledningen är snabba med att förmedla information:  
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De är måna om att vi ska få reda på direkt, om någon ska sluta, om man ska ta in nytt 

system eller personal eller något som påverkar kulturen helt enkelt (M4).  

 

Medarbetarna är övertygade att det är möjligt för en ledning att styra det mesta gällande 

organisationskulturen, även om medarbetarna inte riktigt lever upp till de ideal som ledningen 

har. De anser att det beror på storleken av organisationen, men tycker att The Offices ledning 

aktivt arbetar med att försöka styra deras organisationskultur. M1 påvisar även i sin intervju av 

hans egen syn att: "Framför allt är det som sagt ett verktyg att styra personer mot mål liksom." 

De intervjuade medarbetarna beskriver att kulturstyrningen på The Office till stor del sker från 

ledarna vilket kan knytas till diffusionsmodellens synsätt på organisationsförändringar (jmf 

Czarniawska 2015: 118). 

 

4.5 Organisationsmedlemmarnas delaktighet i kulturstyrningen 

Tvåvägskommunikationen i The Offices organisationskultur beskrivs, utifrån ett 

medarbetarperspektiv, skapa en transparens som i sin tur anses bidra till ett öppet arbetsklimat. 

De intervjuade medarbetarna känner att de har en tydlig bild om vad som händer på 

ledningsnivå, vilket anses skapa en tillförlitlighet som genomsyrar organisationen. 

  

Medarbetarna är generellt sett överens om att de har möjlighet att ifrågasätta och påverka 

kulturstyrningen, trots ledningens tydliga riktlinjer.  

 

Du kan (som medarbetare) ställa vilka frågor du vill och skulle du inte vilja ställa frågorna 

där (på ett kontorsmöte) kan du ställa dem till din närmsta chef. Så att det finns ju 

möjlighet. Sen är de alltid öppna för förbättringar, det tycker jag de aldrig drar sig för 

(M1).  

 

M1 förklarar att The Office använder sig av ett verktyg som möjliggör för varje medarbetare att 

regelbundet kunna ge feedback till ledningen. M2 beskriver å ena sidan att huvuddelen av 

kulturstyrningen kommer uppifrån, både från högsta ledning men även lokalnivå i 

gruppsammanhang.  

 

Det är något som kommuniceras tidigt att har du något som du inte är nöjd med eller vill 

prata om så ta upp det med närmsta chef eller prata med någon om det. Så det är, det är 

något som präglas att det ska vara högt i tak. Du ska kunna vara med och bestämma (M2). 
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Även M4 anser att det finns en tvåvägskommunikation mellan ledning och medarbetare som 

möjliggör för kulturstyrningen att genomsyra hela organisationen. M4 förklarar att de en gång i 

veckan har möte med ledningen där de har möjlighet yttra medarbetares tankar och åsikter. Det 

gör att de kan påverka och tycka till och bidra till de beslut som ledningen sedan fattar. 

  

På frågan: ”Tror du det går att styra en organisation endast utifrån hur ledningen ser på 

organisationen?” svarade M2 att hen inte tror att det fungerar för ett företag som The Office. 

Anledningen anses vara den stora mängden människor inom organisationen, och vidare beaktar 

M1 den sociala biten och organisationsmedlemmarnas tendens att hitta på egna kreativa 

lösningar. Medarbetarna på The Office antas därför inte tillhöra ett sådant ”idéfattigt” område 

som diffusionsmodellen talar om (jmf Czarniawska 2015: 118). På så sätt kan 

översättningsmodellen användas för att förstå kulturstyrningen på The Office. Denna modell 

som förespråkar ett kollektivt skapande, lämnar utrymme för diskussion i kommunikationen 

mellan ledning och medarbetare, vilket enligt respondenterna anses vara fallet inom The Office 

(jmf Czarniawska 2015: 119). Organisationsmedlemmarna modifierar idéer genom sitt 

meningsskapande, sina intressen och sin identitet och har därför en mer aktiv roll än att bara vara 

en passiv mottagare (jmf Alvesson & Svenningsson 2008: 47). 

  

M3 anser inte att det råder en tvåvägskommunikation inom The Office organisationskultur och 

ställer sig kritisk till den enskilda medarbetarens möjlighet att påverka kulturstyrningen.  

 

I det stora hela har man inte så mycket att säga till om, men när det kommer till det mindre 

så absolut - där kan man påverka till en viss del (M3).  

 

M3 upplever detta som begränsande och förklarar att det krävs att medarbetarna ställer sig 

positiva till den kulturstyrning som ledningen använder. M3 är övertygad om att det är möjligt 

för ledningen att styra The Offices organisationskultur i en viss riktning. Med M3s uppfattning i 

beaktning kan The Office kulturstyrning till viss del liknas vid diffusionsmodellen som utgår 

från att idéer skapas i till exempel organisationsledningen som sedan ger direktiv till 

organisationens anställda (Czarniawska 2015: 118). Enligt diffusionsmodellen ges från direktiv 

från ledning till medarbetare utan utrymme för diskussion eller anpassning (Czarniawska 2015), 

vilket innebär att styrningen är fastställd av en enväldig ledning som passivt mottas av 

organisationens medarbetare (Alvesson & Svenningsson 2008: 47; Latour 2005). Friktioner i, 

eller avvikelser från ursprungsidén måste enligt diffusionsmodellen undvikas. Även om 



 35 

ledningen, enligt M3, till stor del bestämmer The Offices organisationskultur, beskrivs inte 

ledningen som enväldig. På så sätt kan även översättningsmodellen användas för att beskriva 

The Offices kulturstyrning. Kulturstyrningen inom The Office beskrivs dock inte vara jämt 

fördelad över samtliga organisationsmedlemmar, vilket gör att det inte går att likna The Office 

kulturstyrning vid översättningsmodellen fullt ut heller. Det kan således tolkas att The Office 

styrning är en kombination av diffusions- och översättningsmodellen. Ledningen har kontrollerar 

styrningen till en viss del, men anses inte undvika eventuella friktioner som uppstår hos 

organisationsmedlemmarna 

  

Kulturstyrning enligt de tidiga perspektiven kännetecknades av att organsationskulturen var 

homogen med lättbegripliga mål som till stor del kunde kontrolleras av organisationens ledning 

(Alvehus & Jensen 2015: 108). Såväl ledning som medarbetare inom The Office beskriver att 

deras kultur är homogen, även om de anser att mångfald är berikande för företaget. 

Respondenterna menar att ledningen har en viktig roll för utformandet av organisationskulturen 

med de riktlinjer och mål som sätts upp, vilket indikerar på att The Offices ledning har ett stort 

ansvar för företagets kulturstyrning. 

 

L2 menar att alla måste hjälpas åt gällande kultur, och vill en medarbetare förändra någonting 

måste hen också göra sin röst hörd. Medarbetarna har möjlighet att ifrågasätta ledning och de 

organisatoriska beslut som de fattar. L2 anser att ömsesidig feedback är viktigt eftersom ”det är 

ju det som gör oss”.  

  

Kulturstyrningen på The Office kännetecknas till viss del av den tvåvägskommunikation som 

organisationskulturen är präglad av. Dock finns det medarbetare som anser att det är ledningen 

som besitter ansvaret för organisationens kulturstyrning. Kulturstyrningen blir en del av 

organisationskulturen vilket kan göra att styrningen blir svår att kritisera. Styrningen i sig blir 

normaliserad vilket gör att den “bara är” 

 

4.6 Organisationskulturens påverkan på individerna inom The Office 

Den starka organisationskulturen skapar en känsla av tillhörighet med organisationen som 

individen omsluter sig till. Respondenternas svar vittnar om att The Office är en organisation 

som de vill förknippas med. The office medarbetare säger i intervjuerna att de anser sig själva 

vara en del av organisationen och varit det sedan de började arbeta där. Det kan kopplas till 
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Giddens (2003) som menar att personliga identiteter skapas genom att inkluderandet av sig själv 

i organisationen. Anställda hävdar att de, med inträdandet i organisationen, personligen står 

bakom de värderingar som företaget har. Enligt Morse och Gergen (1970) får medarbetarna 

självförtroende vid en inkludering av ett sammanhang där individer är lika en själv. 

Respondenterna var överens om att syftet med att arbeta för The Office var ett lärande av 

branschen och arbetsuppgifterna snarare än monetära incitament. Detta kan kopplas till Ashforth 

och Mael (1989) som påstår att om aktiviteterna som utförs i organisationen skapar en 

tillfredsställelse som är sammanhängande med gruppens identitet skapas en vilja att identifiera 

sig med organisationen. Ett medgivande till en kultur som präglas av vad individerna själva står 

för kan ses som en bidragande faktor till varför de började arbeta på The Office.  

 

Respondenterna har olika uppfattningar av vilken typ av människor som finns i organisationen. 

Vissa säger att det är en typ av människor och därmed förstår de sig på varandra, medans andra 

påstår att individerna har olika personlighetsdrag. Detta framkommer klart och tydligt när L2 

menar att varje enskild medarbetare är olika. Dock anser hen att det generellt sett finns en 

nyfikenhet och lyhördhet som gör att medarbetarna tar till sig organisationskulturen där något 

skapas gemensamt. M3 styrker L2s påstående genom att berättar om hens upplevelse om 

ledningens strävan att hitta liksasinnade människor.  

 

Men i grund och botten vill de nog hitta folk som är drivna och ambitiösa och alltså… 

Karriärsmedvetna (M3). 

 

 

Framförallt att man kan identifiera sig i olika arbetssituationer och förstå medarbetarna på ett 

helt annat sätt. Kunna sätta sig in i deras situationer och deras arbetsfunktion överlag och 

kunna relatera och hjälpa till och vara där som stöd (M4). 

 

Organisationsidentiteten som skapas av anställda, grundar sig i att organisationskulturen kan 

betraktas som något stabilt i en värld där människor konstant omtolkar sig själva (Ravasi & 

Schultz 2006). Det blir en tydlig identitet inom The Office då respondenterna säger att 

medarbetarna strävar mot samma mål och är i grund och botten likadana eftersom de står bakom 

organisationens värderingar. Det antas innebära en trygghet för individen att veta hur 

organisationskulturen är, vilket gör att individen kan betrakta den som något att falla tillbaka på.  

 

M4 menar att individer som börjar arbeta på The Office är medvetna om vad företaget står för 

och därför inte skulle börja arbeta där om de inte stått bakom värderingarna. Ashforth & Mael 

(1996) konstaterar att en inbäddning av organisationen i sin egen identitet skapar en gemenskap 
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där individen kan känna en trygghet. Utifrån detta skapas ett medgivande av att kulturen 

förändras i olika avseenden. Samtliga intervjuade medarbetare ser kulturstyrning som något som 

kan göras och som arbetas med aktivt i företaget. Vidare kan det ses att organisationen har en 

vilja att framstå som något individen vill identifiera sig med (jmf Alvesson & Svenningsson 

2007: 167).  

 

Det sägs av samtliga intervjuade medarbetare att det till en början är en anpassning att komma 

till företaget eftersom de inte känner personerna som arbetar på The Office. Anpassningen 

handlar om att inte sticka ut och att vara extra lyhörd för att förstå sig på organisationskulturen 

som råder. Medarbetarna känner att de kan uttrycka sig själva efterhans de lär känna personerna 

och vet vad organisationen står för. De intervjuade medarbetarna säger att de, till en början, 

själva blev påverkade av organisationen men i slutändan kunde de uttrycka sig på sitt eget sätt. 

Enligt medarbetarna förändras därmed inte identiteten, utan det handlar om skapandet av en 

samstämmighet med organisationen.  

 

Det föll väldigt naturligt. Identitet vuxit samman med kulturens: Ja, i så fall mer än vad man 

vill erkänna. Det smyger sig på absolut. Men det tror jag att det blir i många fall (M2).  

 

Som individ och person själv går du medvetet in i en organisation och du vet ju vad du sätter 

dig in för värderingar och sånt där, står du inte för det eller anser du själv inte att du vill ha 

något, du håller inte med om det och känner dig inte trygg skulle du inte gå med i det heller 

(M4).  

 

Ledare har genom intervjuerna påvisat att det är en komplex fråga om hur människor är som 

individer. Det hänvisas till att de kan ha en gissning om hur personer funkar men i slutet av 

dagen är det endast respektive individ som själv vet om hur hen är. Med följande citat påvisar L3 

att medarbetarna framhäver en stark association med The Office organisationskultur:  

 

Alltså jag tror, tittar man på våra medarbetarundersökningar ser man att /---/ vi har väldigt 

högt på om man är stolt över sin arbetsgivare eller att jobba på The office (L3). 

 

Golden (1992) argumenterar för att individerna har egna tolkningar av sig själva och att de är 

aktiva handlare. Genom en bekväm arbetsmiljö där anställda känner sig trygga kan medarbetarna 

uttrycka sin identitet för ledningen och andra medarbetare. Giddens (2003) styrker detta genom 

att beskriva hur den sociala identiteten som individen skapar vid sammanstrålningen med 

organisationen, kan ge en tydligare bild om vem hen är. Respondenterna anser att ju längre de är 

i organisationen, desto mer anser de att deras "riktiga" identitet skiner igenom. Morse och 
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Gergen (1970) argumenterar för att personer som omger sig med likasinnade människor får 

bättre självförtroende. Detta kan ses hos individerna där tiden i organisationen påverkar deras 

vilja av självuttryck gentemot personerna som är på The Office.  

 

Genomgående under intervjuerna talas det om fadderskapet som är en introduktion av 

organisationen för nyanställda medarbetare. Fadderskap innebär att varje nyanställd medarbetare 

får en fadder som introducerar organisationen samt är tillgänglig vid frågor. Genom ett 

fadderskap som ges ut till varje medarbetare, skapas en trygghet som sammanför medarbetarna 

inom The Office. Öppenheten för frågor är någonting som respondenterna uppskattar och som 

organisationen vill få att fungera.  

 

Medarbetare ses som en anpassningsbar individ, vilket kan knytas an till begreppet socialisation 

som handlar om interaktion med andra människor (Giddens 2003). Strategin med fadderskapet 

kan kopplas ihop Ashforth och Mael (1996) argument att individen går in i en organisation med 

egna tankar som utvecklas med organisationens identitet. Det uppstår sociala bekräftelser och 

förhandlingar mellan faddern och den nyanställde vilket The Office hoppas kunna generera en 

känsla av mening och tillhörande. Alvesson och Svenningsson (2007: 167) menar på att 

individer känner och skapar mening i sitt arbete genom omfamnandet av sin yrkesidentitet. 

Respondenterna från The Office ledning vill, genom fadderskapet, att den nyanställde ska 

identifiera sig med The Office organisationskultur. Detta går att koppla till Jost (2014) som 

beskriver fördelarna som uppstår när en individs självintresse sammanfaller med 

organisationens, vilket innebär att individen blir mer dedikerad att uppnå organisationens mål.  

 

Det kan vidare påvisas att The Office genomgår en anpassning efter individen och inser att de 

inte kan betraktas som rationella. Burnes (2009) säger att individens känslor och behov av 

samhörighet är viktigare än monetära incitament. Som Giddens (2003) argumenterar för, besitter 

människor en situationsbaserad identitet som anpassas kontinuerligt. Detta verkar ledningen på 

The Office ha en medvetenhet kring, vilket framgår när de betonar att det finns en oliktänkande 

individ bakom varje medarbetare. Vidare borde samstämmigheten mellan kulturen och 

individerna vara en central del att tänka på för ledningen. Både L1 och L2 förklarar att The 

Office har gått mot att fokusera mer på mjuka värden och på så sätt skapa långsiktiga visioner.  

 

Visst du kan ge medarbetarna väldigt bra betalt, men det är ännu viktigare att ge dem 

drömmar (L1).  
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Individen som börjar arbeta för The Office ser sig själv som en del av organisationen och verkar 

vara öppen för förändringar som sker i organisationskulturen. Det framkommer i resultatet att 

individer, till en början, anpassar sig till organisationskultuen. Medarbetarna hävdar dock att 

detta inte är en anpassning av identiteten, utan att det sker naturligt som en följd av The Office 

tydliga värderingar som medarbetarna vill vara en del av. Ledningen har ett fokus på att 

medarbetarna ska bli en del av The Office genom att, vid ett tidigt stadie, introducera dem till 

organisationskulturen.  
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5. Diskussion 

I föregående avsnitt analyserade vi resultatet från undersökningen i samband med uppsatsens 

teorier. Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för relationen mellan en stark 

organisationskultur och organisationsmedlemmarnas identifiering med organisationen. Med 

utgångspunkt i syftet kommer uppsatsens frågeställningar i förjande avsnitt att diskuteras. 

Därefter kommer resultatet generaliseras utifrån uppsatsens specifika fall för att sedan följa upp 

med förslag på vidare forskning inom området. 

 

5.1 Hur framställs organisationskulturen på The Office, och vilken betydelse 

tillskrivs den? 

Intervjuerna påvisade organisationskulturens komplexitet som till stor del anses bero på att 

organisationsmedlemmarna tillsammans utgör en stor grupp människor som är och bör betraktas 

som enskilda individer. Utifrån den genomförda undersökningen anses The Office ha en stark 

och homogen organisationskultur som genomsyrar hela företaget. Deras starka 

organisationskultur beskrivs underlätta för The Offices organisationsmedlemmar att arbeta i 

samstämmighet mot företagets gemensamma mål. Vidare antas organisationskulturen ligga till 

grund för att varje organisationsmedlem är införstådd med hur hen ska förhålla sig till sin roll på 

The Office. Med tydliga direktiv från ledningen, får medarbetarna riktlinjer som talar om vad 

som förväntas av dem som medarbetare samt vart organisationen är på väg. 

Organisationskulturen på The Office innebär för medarbetarna en tillhörighet till ett 

sammanhang som antas stärka deras identitet i organisationen.  

 

De intervjuade medarbetarna lyfte fram The Office värderingar som en bidragande faktor till 

företagets starka organisationskultur, vilket i sin tur är en följd av de tydliga riktlinjer som 

ledningen beskrivs förmedla. Dessa riktlinjer anses bidra till en trygghet som medarbetarna 

uppskattar. Till skillnad från de intervjuade medarbetarna, lyfter ledarna fram grundläggande 

underliggande antaganden som en del av The Office organisationskultur. Det uppfattas därför 

som att det finns en skildring mellan ledningen och medarbetarna på The Office om hur djupt 

organisationskulturen är etablerad.  

 

Respondenterna belyser The Offices tvåvägskommunikation som gör att organisationskulturen 

blir samstämmig. En samstämmig organisationskultur med delade värderingar kan sudda ut 

enetuella problem som organisationen står inför. Det antas uppstå ett spänningsförhållande 
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mellan för- och nackdelar i samband med att problemen suddas ut. Å ena sidan är det positivt om 

problem “försvinner”. Å andra sidan är det relevant att diskutera om problemen verkligen 

“försvinner” eller om de i själva verket endast normaliseras. Att det, på The Office, är en del av 

organisationskulturen att jobba övertid är ett sådant exempel. Ur ett positivt perspektiv kan 

övertiden vara bra för The Offices prestationer i form av höjt arbetsengagemang, samtidigt som 

medarbetarna stimulerar sin självupplevelse och personliga utveckling. Ur ett negativt perspektiv 

kan det ses som problematiskt när jobba övertid blir en del av organisationskulturen eftersom det 

skulle kunna leda till stress och utbrändhet. Ledarna beaktar denna risk, men medger att de är 

dåliga på att se kritiskt på sådana fall eftersom de tenderar att fokusera på vad som levereras i 

företaget.   

 

Resultatet och analysen vittnar om att medarbetarna och ledarna på The Office är öppna för 

förändringsprocesser. Redan innan medarbetarna börjar arbeta på The Office, förmedlas 

information om förändringar för att företaget ska hitta “rätt” medarbetare som uppskattar 

förändringar istället för att motsätta sig dem. Ledningen beskrivs ha en tydlig roll i 

kulturstyrningen i och med deras ansvar för styrningen och utformande av förändringsprocesser. 

Ledningen beskrivs dock inte motverka avvikelser utan ger alla organisationsmedlemmar 

möjlighet att uttrycka sina synpunkter eftersom det anses vara berikande för 

organisationskulturen. Medarbetarna beskriver det som tryggt att ledningen utformar riktlinjer, 

men är överens om att det är viktigt att själv kunna komma till tals och på så sätt vara delaktiga i 

kulturstyrningen. På så sätt antas The Office kulturstyrning vara en blandning mellan diffusions- 

och översättningsmodellen där ledningen bär ansvaret för kulturstyningen, men till stor del 

värnar om en kollektiv delaktighet. Detta antas generellt sett vara positivt och en av 

anledningarna till The Offices starka organisationskultur.  

 

 

5.2 Hur förhåller sig individen till organisationskulturen?  

I intervjuerna påvisades en känsla av stolthet från ledare och medarbetare som grundar sig i att 

de utgör en del av The Offices organisationskultur. Individerna som kommer in i organisationen 

anser att det finns värderingar som ledningen förmedlar ut som individerna ställer sig bakom. 

Om inte individen hade ställt sig bakom värderingarna skulle medarbetaren inte börja sin 

anställning på The Office. Den starka organisationskulturen skapar en grund för 

organisationsmedlemmarna i som gör att de vet hur de ska agera. De sociala interaktionerna 
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inom organisationen möjliggör att personer som börjar jobba för The Office känner att de kan 

uttrycka sin identitet gentemot organisationen. The Offices fadderskap är ett verktyg för att 

individer ska vara bekväma och få uttrycka sin identitet.  

 

Den tydliga kommunikationen inom The Office skapar en självbekräftande känsla där individer 

får uttrycka sig själv och ta del av informationen som ledningen kommunicerar ut. Det kan 

hänvisas att individerna har liknande syfte om varför de arbetar på The Office som baseras på att 

de i grund och botten är lika varandra. Människan anses ha en anpassningsbar identitet som 

påverkas av erfarenheter, sociala interaktioner och händelser i livet. I den dynamiska värld vi 

lever i, hävdas det att människorna hittar mening genom inkluderandet och omfamnandet av 

organisationen. När individen kommer in i organisationen infinner sig en känsla av samhörighet 

och självuppfyllelse vilket styrks i intervjuerna där respondenterna betonar att de inte arbetar på 

The Office för pengarnas skull. Det kan innebära en svårighet för individer att betrakta sig själv 

som en unik individ eftersom hen samtidigt tillhör ett större sammanhang som inkluderar många 

andra liknande individer.  

 

5.3 Slutsats  

En stark organisationskultur har goda inverkningar på individer som identifierar sig med 

organisationen. Att vara ett företag som anses vara attraktivt kan innebära att 

organisationsmedlemmarna ser positivt på förändring som sker. Det anses även vara positivt för 

individerna inom The Office att samtliga organisationsmedlemmar får vara med och påverka 

organsiationskulturen. Det finns en vilja att identifiera sig med en organisation som anses vara 

attraktiv och har en stark organisationskultur. Individer sammanfogar organisationen med sin 

identitet eftersom detta känns som en självklarhet. 

 

5.4 Egna reflektioner 

Utifrån våra slutsatser konstateras det, som tidigare kulturforskning påvisat, att 

organisationskultur är ett komplext och subjektivt ämne där individers uppfattningar om området 

varierar. Uppsatsen har undersökt såväl ledare som medarbetare i organisationen vilket gav en 

tydlig bild av The Office. Det kan ifrågasättas huruvida våra slutsatser kring The Offices 

organisationskultur kan tillämpas på organisationer som inte anses vara attraktiva. 

Komplexiteten i ämnet skapar utrymme för tolkning av de faktorer som bidrar till identifieringen 
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med organisationen och därmed kan frågan ställas om resultaten kan appliceras på till exempel 

ett “icke-attraktivt” produktionsföretag. 

 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Attraktiviteten skapar konkurrensfördelar där självutvecklande väger större än lön hos de som 

arbetar för The Office. Det kan dock diskuteras vad som händer med The Offices 

organisationskultur om företaget mister sin attraktivitet. Kan The Office fortfarande hänvisa till 

den "skola" som organisationen innebär för medarbetarna? Eller behöver The Office lägga om 

sin strategi? Är det organisationskulturen som skapar förutsättningar för att individen ska trivas i 

ett företag som ses som attraktivt? Eller uppkommer The Offices starka organisationskultur tack 

vare individernas anpassningsförmåga? Empirin vittnar om att det finns en vilja för individen att 

identifiera sig med organisationen, men vi anser att det krävs vidare forskning för att ta reda på 

bakomliggande faktorer till detta. Vårt förslag på vidare forskning är: att studera varför det finns 

en benägenhet hos individer att identifiera sig med attraktiva företag som har en stark 

organisationskultur.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

  

 

 

Hej X, 

 

Vi, Gustaf och Edvin, studerar sista året på Lunds Universitet, Campus Helsingborg där vi läser 

Service Management. Som slutliga moment på programmet innan examen skriver vi en 

kandidatuppsats inom valfritt område. Vi har inriktat oss på området organisationskultur och mer 

specifikt vill vi studera hur en organisationskultur kan se ut inom företag som anses vara en 

attraktiv arbetsgivare (utifrån ”FöretagsBarometern1” som presenteras av Universum).  

 

Vårt arbete baseras på en kvalitativ metod där fokus ligger på att förstå och tolka verkligheten 

genom hur verklighetens deltagare uppfattar den. Som metod har vi valt att genomföra 

djupintervjuer med personer som vi hoppas och tror kan bidra till ökad förståelse inom ämnet, och 

det är därför vi skriver till dig. Vi undrar om du, som jobbar för The Office har lust att medverka i 

en intervju där vi kommer ställa frågor om företagskulturen på just The Office.  

 

Vi räknar med att intervjun pågår max en timme. Materialet från intervjun kommer enbart användas 

till vårt kandidatarbete och Er medverkan, såväl i form av privatperson som företagets namn 

kommer presenteras anonymt. Vi hade i allra högsta grad högst uppskattat om Du är intresserad av 

att delta i en intervju och ber Dig, om intresse finns, att återkomma till någon av oss. Vi är flexibla 

med tid och plats för en eventuell intervju men i enlighet med uttalad tidsplan hade vi gärna 

genomfört intervjun denna eller nästa vecka. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://universumglobal.com/rankings/sweden/ 
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Syftet med vår uppsats är att få en djupare förståelse kring hur kulturstyrning kommer till 

uttryck och hur det kan påverka anställda inom "attraktiva" företag. Vi vill få en inblick i hur 

kulturstyrning eventuellt både kan utveckla och hämma en organisations prestationer. 

 

Dessa tre begrepp kommer en stor del av intervjun att beröra:  

 

▪ Organisationskultur:  

Med organisationskultur syftar vi på de antaganden och värderingar samt symboler och artefakter 

som knyter samman en organisation och skiljer den från andra.  

 

▪ Kulturstyrning:  

Aktivt arbete med att påverka en organisationskultur för att den ska bli stark och homogen. Medan 

vissa menar att kulturstyrning är ett bra verktyg för att förbättra organisationers prestationer menar 

andra att kulturstyrning är ett omoraliskt verktyg som påverkar individerna inom organisationen 

 

▪ Identitet:  

Hur människor inom organisationen på ett personligt plan förhåller sig till företaget. Identitet på 

en kollektiv nivå berör organisationens homogenitet och heterogenitet.  

 

Etiska principer för intervjun: 
• Informationskravet – Du som blir intervjuad ska få tillgång till all relevant och 

viktig information. Du ska få information gällande: 

o Hur undersökningen kommer gå till.  

o Vad som förväntas av dig.  

o Vilka moment som ingår i undersökningen.  

o Vad syftet med undersökningen är.  

• Samtyckeskravet – Du, som intervjuperson, ska samtycka till deltagandet och har 

rätt att säga nej om du inte vill delta i undersökningen.  

• Konfidentialkravet – Den information som vi får genom intervjun kommer 

hanteras med högsta konfidentialitet. Vilket innebär att all information kommer bevaras och 

hanteras så att det inte kommer ut till allmänheten.  

• Nyttjandekravet – Den uppgifter som samlas in från dig får endast användas för 

forskningens ändamål. 

• Anonymitet - Din medverkan, såväl i form av privatperson som företagets namn 

kommer presenteras anonymt. 

 

Vi hade gärna spelat in intervjun för att sedan kunna transkribera den. Transkriberingen behöver 

vi som underlag för att styrka att intervjun har ägt rum men kommer inte finnas med i själva 

uppsatsen. Vi vill, med ditt samtycke, ha möjlighet att hämta citat från transkriberingen för att 

använda i uppsatsen. Eventuella citat från dig kommer, som alla andra citat i arbetet, presenteras 

anonymt.  
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The Office kommer (med pseudonym) benämnas som ett företag som tillhör topp-10 mest 

attraktiva arbetsgivare baserat på Universums FöretagsBarometer 2018. 

 

 
 

Intervjudeltagarna kommer presenters i en bilaga i en tabell likt denna: 

 
Respondent Benämning Anställning Datum 

Medarbetare M1 1–5 månader 12/4–2018 

Medarbetare M2 ~ 5 år 16/4–2018 

Medarbetare M3 ~ 2 år 17/4–2018 

Medarbetare M4 ~ 2 år 18/4–2018 

F.d. CEO L1 - 20/4–2018 

Manager L2 ~ 10 25/4–2018 

Personalansvarig L2 ~ 10 år 9/5–2018 

 

 

Tack på förhand och tveka inte på att höra av dig om det uppstår några frågor! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Gustaf Andersson och Edvin Olbers.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Organisationskultur - Med organisationskultur syftar vi på de antagandena och 

värderingar samt symboler och artefakter som knyter samman er på The Office och skiljer 

er från andra företag. 

• Hur skulle du definiera The Offices organisationskultur? 

• Anser du att det råder en stark organisationskultur inom The Offices? 

• Vad är det som gör att du känner att organisationskulturen är stark? 

• Vilka är fördelarna/nackdelarna med The Office organisationskulture? 

o Fördelar skulle kunna vara gemenskapen som den medför. 

o Nackdelar skulle kunna vara att den tar fokus från dina 

arbetsuppgifter. 

• Kan du lämna organisationskulturen på arbetsplatsen, eller “följer den med 

hem”? 

 

Kulturstyrning - Aktivt arbete med att påverka en organisationskultur för att den 

ska bli stark och homogen. Medan vissa menar att kulturstyrning är ett bra verktyg 

för att förbättra organisationers prestationer menar andra att kulturstyrning är ett 

omoraliskt verktyg som påverkar individerna inom organisationen. 

• Känner du att The Offices ledning aktivt arbetar med att påverka er 

organisationskultur? 

o Vilka medel använder de? 

• Tror du att det är möjligt att styra en organisationskultur mot en viss 

riktning? 

o Anser du det är moraliskt rätt att styra individer i organisatoriskt 

syfte? 

• Är det på en kollektiv-nivå eller individnivå ledningen försöker påverka? 

• Tror du ledningen styr i ekonomisk vinning eller styr de i syfte att påverka 

dig som anställd? 

• Hur kommuniceras organisationskulturen inom The Office? 

o Är det bara cheferna som kommunicerar, eller har medarbetarna 

möjlighet att göra sig hörda? 

• Finns det subkulturer under den stora organisationskulturen? 
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Identitet - Det finns organisationsidentitet och egen identitet för de anställda. 

Handlar ofta om vem man är och vilka som du identifierar dig med och inte 

identifierar dig med. 

• Kan du identifiera dig med de andra personerna på The Office? 

• Vad tycker du är fördelarna med detta? 

o Tror du att organisationskulturen ökar motivationen hos The Offices 

anställda? 

• Har du upplevt att ledningen har en bild för vem den "ideala arbetaren" 

tänker och agerar på arbetsplatsen? 

• Vad är din motivationsfaktor till att gå till arbetet? 

• På vilket sätt vill du ledningen ska gå tillväga för att få dig att prestera 

bättre eller bli mer motiverad att arbeta och stanna kvar i företaget? 

o Tror du att alla kan känna en gemensamhet till rådande 

organisationskultur? 

o Varför/varför inte? 
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